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A Estrutura
• Cada um dos cinco valores são introduzidos por um Divino 

Nome atribuído a Sri Sathya Sai Baba (na Guirlanda dos 
108 Nomes). Cada Nome O descreve como a encarnação de 
vários valores e qualidades. Conhecer estes Divinos Nomes 
é de vital importância para a prática espiritual de cada um 
porque os nomes atribuídos a Ele revelam a natureza Divina 
do verdadeiro Eu que todos nós somos. Eles representam 
as qualidades que todos nós devemos contemplar e com as 
quais nos  identificar a fim de despertar nossa verdadeira 
realidade, livre da ilusão de separação do Divino e de uns dos 
outros. 

• A intrudução é seguida de  trechos (do Sathyam Sivam 
Sundaram, volumes 1, 2, 3 e 4) descrevendo como Sri Sathya 
Sai Baba articulava e encorajava a mente, o comportamento 
e a prática direcionados para os valores, durante suas 
interações diárias com as pessoas.

• Questões ou Pontos a serem considerados.

O Objetivo
Os devotos são convidados a ponderar sobre o cerne dos 
ensinamentos de Sri Sathya Sai Baba sobre os cinco Valores 
Humanos como uma introdução a uma investigação mais profunda 
na natureza do verdadeiro Eu. Tal investigação tem a intenção de 
ajudá-los a criar um bom hábito diário de empregar tempo na 
meditação (ponderação) a fim de perceber a Divindade interior.  



Sumário

Verdade (Sathya)  ........................................................................................... 1

Aquele que é a encarnação da Verdade ........................................................... 1

A Verdade é Baseada em Força: Física, Mental e Espiritual  .......... 1

Baba insiste que todos saibam desta verdade sobre si mesmo  ..... 2

Sathya Sai estabelece um exemplo de Verdade  ..................................... 2

Conduta Correta (Dharma)  ............................................................................. 3

Aquele que promove a qualidade da piedade e retidão  ........................ 3

O Dever Essencial  ................................................................................................................  3

Demonstre os Benefícios da sua Fé  ...................................................................... 4

Nosso Dharma é refletir refletir e expressar a Natureza Dele ............ 4

Sathya Sai estabelece um exemplo de Conduta Correta  ..................... 5

Paz (Shanthi)  ......................................................................................................... 6

Aquele que é a Personificação da Paz  .................................................................. 6

As pessoas precisam de Prashanti e de Prema  ............................................ 6

Inquietação não é senão o subir e o baixar da onda no oceano 
que é você  .................................................................................................................................. 7

Sathya Sai estabelece um exemplo de Paz  ..................................................... 7

Amor (Prema)  ........................................................................................................ 8

Aquele que concede Amor  .............................................................................................. 8

“Minha missão é conceder-lhe coragem e alegria,                      
para afastar a fraqueza e o medo.”  ........................................................................ 8

A Maneira como Ele Viveu e Ensinou  .................................................................... 9

Sai Baba parecia mais feliz naquele dia  ................................................................ 9

Sathya Sai estabelece um exemplo de Amor  ........................................................ 10

Não Violência (Ahimsa)  ........................................................................................... 11

Aquele que é o Guardião ou o Senhor dos desamparados .......................... 11

Deve-se ter plena fé na divindade do homem  ..................................................... 11

Sathya Sai estabelece um exemplo de Não Violência  ................................... 12

Para Maior Ponderação  .............................................................................................................. 13



OM SRI SAI SATHYASWAROOPAAYA NAMAH
Aquele que é a Encarnação da Verdade

Sathya, diz Sai Baba, consiste em 3 sílabas, ‘SA’, ‘TH’ e ‘YA’. Significa que ‘SA’ deve ser 
conquistado por ‘th’ e ‘ya’ - o Saakshaatkaara – a autorrealização – é conquistada por 
‘thapas’ (austeridades; desapego; abnegação) e ‘YA’-ma (controle e sublimação dos 
sentidos). Sathya é a Bem-aventurança da Realização; Baba é essa BEM-AVENTURANÇA. 
Ele é o Absoluto, o Eterno, a Verdade. Sathyam é Thrikaalaabaadhitham, o qual não 
é afetado pela corrente do tempo passado, presente ou futuro. Baba revelou-se aos 
Seus devotos como Niraakaara vindo como Naraakaara, assim como Ele prometeu 
enquanto em Shirdi. Então, para bhakthas Sai é Sathya Swaroopa. Quando Deus vem 
como Homem, a Sua Divindade não precisa ser afetada, reduzida ou ofuscada. Olhe 
profundamente para Ele e perceba se Ele é da natureza da verdade, Sathya, o imutável. 
“Os tolos Me consideram apenas como este corpo humano” disse Krishna. Baba 
nos avisa sobre tais erros quando Ele diz, “Por mais que você tente, quem quer que 
procure saber, por qualquer meio, você não pode compreender o mistério da Minha 
Majestade”. “Somente intenso estudo, com fé, das escrituras podem ajudar você a 
ter um vislumbre”. Ele assegura. A vontade de Baba, a Sua palavra, tem que se tornar 
verdadeira, pois Ele é a Verdade. “Eu nunca falo uma única palavra sem importância”.'

Fonte: Guirlanda de 108 gemas preciosas por Prof. Kasturi (Quarta Edição, 1979), p. 11-12.

A Verdade é Baseada em Força: Física, Mental e Espiritual

Baba é um Notável Curador, o Restaurador de espíritos caídos, o Reanimador 
Incomparável. Ele insiste na verdade porque a falsidade tem a covardia como sua raiz. 
Esconde-se os fatos de outra pessoa somente quando se está com medo dela ou se 
tem raiva dela. A Verdade é baseada na força. Segundo Baba, é contra a natureza 
essencial do homem alegar fraqueza ou falta de força. Ele não permite que as pessoas 

digam “Eu sou pecado, nascido do pecado, uma alma pecadora”. 
Quando um devoto com grandes contrições abusa de si mesmo, 
Baba imediatamente o levanta. “Quando eu vim foi por sua 
causa, você não deve se sentir desta forma”, Ele diz.

Baba equipara força com mérito e fraqueza com pecado (que 
literalmente significa “errar o ponto”). Isso é, força é sagrada, 
e fraqueza é pecado. Força física, mental e espiritual, as três 
são essenciais, mas a maior fonte das três é a fé em si mesmo, 
na alma interior. Baba diz, “Lembre-se disso e obtenha a força 
dela. Minha missão é lhe dar autoconfiança, lhe dar a força e 
a resistência que vem disso. Desânimo é a principal causa de 
declínio. Portanto todos devem cultivar a qualidade da alegria. 
Para o contente a vida é um longo festival. Inveja destrói os 
sinais vitais, se espalha como veneno por todo o corpo. Dedique 
tudo, ambos alegria e tristeza, ao Senhor.

VERDADE (SATHYA)
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Este é o segredo para adquirir contentamento, o mais valioso dos tesouros.”

Fonte: Sathyam Sivam Sundaram Vol.1, cap.14, p.190

Baba insiste que todos saibam desta verdade sobre si mesmo

As suas palavras de abertura nos discursos são “Divyatma Swarupulara!”(Encarnações 
do Divino Atma!), isso é o suprassumo de todos os Seus ensinamentos. O homem 
tem que perceber que ele é o Atma, invencível, indestrutível, ilimitado, é a onda 
Existência-Conhecimento-Felicidade do oceano, que é Deus. “A consciência desta 
verdade é Bhakti”, diz Sankaracharya.

Baba insiste que todos sejam informados sobre esta verdade sobre Ele, cada um 
tendo um vislumbre de si mesmo no espelho para que possa viver em força, fé, 
coragem e paz. Ele diz que a árvore da vida, a figueira de Bengala (asvattha), tem 
as suas raízes no Atma. Se essa fé estiver ausente, secamos e somos levados para 
lá e para cá por todos os ventos da fortuna – sopros rebeldes de transitoriedade. O 
tronco e os galhos, as folhas e os ramos da árvore da vida são as ramificações dos 
nossos contatos e compromissos com o mundo exterior, os amigos e parentes, o eu e 
o meu, o mais e o menos em que a vida se multiplica. As flores da árvore são palavras, 
pensamentos e ações de Amor, e a bem-aventurança derivada é o fruto. Mas, Baba diz 
que a doçura na fruta é a Virtude (seela), caráter bondoso e piedoso. Sem Virtude, que é 
o que faz a fruta valer a pena, e a raiz Átmica que sustenta a árvore, a vida é uma mera 
lavoura de areia, o corpo é apenas combustível, forragem para vermes.

Fonte: Sathyam Sivam Sundaram Vol.3, cap. 4, p. 41.

Sathya Sai estabelece um exemplo de Verdade
Ele raramente retaliou quando foi tratado de forma rude por companheiros. Informações 
sobre maus-tratos chegavam aos pais por meio de outras crianças que testemunharam 
o caso, nunca por Sathya, que parecia não sofrer qualquer forma de dor ou desconforto. 
Ele sempre falou a verdade e nunca recorreu a subterfúgios que crianças comuns tentam 
utilizar para encobrir os seus erros. Tão distinto era o seu comportamento que uma 
vez um jovem o apelidou “a criança Brâmane!”. Era uma descrição apropriada. 
Mal sabia este jovem que, enquanto em seu corpo anterior, esta criança, 
da qual ele ria, tinha se declarado em Shirdi, “Este Brâmane pode trazer 
homens devotados ao Caminho Branco e levá-los ao seu destino!”

Fonte: Sathyam Sivam Sundaram Vol.1, cap. 2, p. 12
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1. Depois de ler a visão de Sri Sathya Sai Baba sobre o valor 
Verdade, que consciência e qual ação você pode fazer de 
forma diferente nos seus assuntos diários e interações? 

2. Qual declaração sobre a Verdade você achou mais 
significativa e inspiradora?

3. O que acontece se você e seus conhecidosnegligenciarem 
o valor humano da Verdade?

PontoS a conSiderar



OM SRI SAI SADHU VARDHANAAYA NAMAH
Aquele que promove a qualidade da piedade e retidão

 (A palavra) “sadhu” significa virtude, retidão, piedade e perfeição. Baba promove - 
naqueles que têm a sorte de aceitar Sua orientação, buscando-O como eles pensam 
que fazem - todas as qualidades virtuosas. Ele insiste na Prática, Experiência e Caráter 
como o fruto do Sadhana, e na Virtude como o suco doce que enche o fruto. Ele disse 
que a frase na Bhagavad Gita, capítulo IV, Yoga do Conhecimento – “Sempre que há 
declínio da retidão e a injustiça está em ascensão, Eu Me incorporo; para a proteção 
dos virtuosos (sadhus), para a destruição de malfeitores e para estabelecer o Dharma 
em uma base firme, Eu nasço de era em era” – não se refere a sadhus (monges) em 
mantos ocres, mas a homens bons que são desapegados dos prazeres e objetos 
mundanos.

Numerosos são os casos em que Ele curou as feridas causadas pela injustiça. 
Reverencie os pais, honre os professores, respeite os mais velhos e eruditos, busque 
oportunidades de serviço, espalhe alegria e contentamento, não se entregue à calúnia, 
ignore as falhas dos outros, não exalte seus próprios méritos, fixe sua atenção no 
Sai que está em todos os outros seres vivos - essas são as orientações que Ele dá. 
Elas desenvolverão as qualidades virtuosas (sadhu) em nós. Ele ama e se aproxima 
de homens bons de todas as castas, países e raças. Assim, cada um é persuadido a 
examinar suas falhas e vícios, tornar-se melhor em todos os sentidos e conquistar Seu 
amor. Ele vê através da pretensão e da farsa. É impossível se impor à Sua confiança 
por meio de pompa ou sinais externos de bondade ou pureza. Ele só pode ser satisfeito 
pela sinceridade genuína e consistente.

Fonte: Guirlanda de 108 gemas preciosas por Prof. Kasturi (Quarta Edição, 1979), p. 16-17.

O Dever Essencial

(Sathya Sai Baba disse:) “A eliminação de tendências, impulsos e hábitos prejudiciais, 
e a construção do caráter, são, entretanto, apenas preliminares à prática da 
disciplina espiritual. /.../ Agora a maldade é uma característica universal, e Eu tenho 

que promover uma revolução no caráter, atitude e comportamento 
humanos, e ensinar às pessoas certas disciplinas. Elas precisam 
ser colocadas de volta no caminho para a unidade, harmonia e paz. 
A percepção de que tudo no Universo é manifestação do Senhor, 
é a própria base, todo o conteúdo, a urdidura e a trama, o fio e o 
tecido de tudo. Este é o direito de cada pessoa, qualquer que seja 
sua raça, credo, classe ou casta. Vocês, desta geração são realmente 
afortunados por terem a sorte de entrar em contato Comigo e a 
chance de receberem a orientação que Eu vim para dar.”

Fonte: Sathyam Sivam Sundaram Vol.1, Capítulo 14, Pág. 188

CONDUTA CORRETA (DHARMA)
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Demonstre os Benefícios de sua Fé

Em Madras, enquanto falava aos membros da Associação Indiana de Rapazes, Sathya 
Sai Baba implorou aos anciãos presentes que se tornassem melhores exemplos de 
integridade, eficiência e serviço altruísta para os jovens de hoje. 

“Personagens proeminentes, que se dizem grandes, declamam, citando livremente os 
símiles e metáforas nas escrituras sagradas. Mas, por sua conduta, sua presunção e 
seus conflitos, eles apenas diminuem o brilho desses tesouros. Não há coordenação 
entre o orador, o sujeito e a conduta subsequente”, disse Ele. 

No Salão Gokhale, Ele disse que o homem deve buscar as respostas para quatro 
perguntas fundamentais: “Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde vou? Quanto 
tempo vou ficar aqui”? Ele disse que os antigos textos das Escrituras indianas 
são dedicados à descoberta das respostas a essas perguntas. Ele mostrou como as 
respostas podem ser percebidas através da ciência, mas também disse que a Graça 
do Senhor, se conquistada por meio de constante contemplação e introspecção, 
revelará as respostas ao aspirante em um instante.

Analisando as causas da atual crise na vida moral da comunidade, destacou que o 
cinismo e o desejo de satirizar são as duas principais doenças da época, as quais 
levam à irreverência e à disseminação da descrença. Uma vida vivida na presença 
constante de Deus é a mais segura e satisfatória, pois as flechas da crítica social não 
a penetrarão e prejudicarão. A religião e a crença em Deus estão sendo desafiadas 
agora, por todos os lados. É, portanto, dever de todos os homens de bem enfrentar 
esse desafio, demonstrando aos críticos como suas vidas foram tornadas mais 
doces pela religião; como a percepção da presença constante do Senhor os tornou 
mais eficientes, mais fervorosos e mais corajosos para a tarefa de viver.

Fonte: Sathyam Sivam Sundaram Vol.1, Capítulo 11, Pág. 169 

Nosso Dharma é refletir e expressar a Natureza Dele

Baba declara que Sua Vida é Sua Mensagem. Assim, estar em Sua presença, observando 
Sua compaixão, Sua simplicidade, Sua seriedade, Seu discernimento, Seu amor é, em si, 
uma oportunidade valiosa para o aspirante ganhar plenitude e liberdade. Cada palavra 
Dele é repleta de significado para a pessoa a quem Ele se dirige. E Ele trata cada um 
como um problema separado e especial. Não vende panaceias baratas para as múltiplas 
deficiências do homem; o objetivo está dentro de você; a cura 
está em suas mãos; onde está a doença, ali se oferece o remédio. 
Alcançar o objetivo é abrir o olho, despertar, acender uma lâmpada, 
negar um pesadelo. É tudo tão simples; ver a verdade é tão simples 
quanto falar, diz Ele. “Por que tornar o caminho longo e depois 
ganhar gratidão recomendando atalhos?” A escuridão dos séculos 
desaparecerá quando uma lâmpada for acesa; você não precisa de 
uma arma para disparar, nenhum livro para argumentar, nenhuma 
lágrima para lavar, nenhuma destreza pugilística para afastá-la”, diz 
Ele.
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Para cada um, Baba tem o remédio mais adequado, a forma mais fácil de ministrá-lo, e 
o receita com carinho e simpatia. “Baba faz com que cada um perceba”, diz John Hislop, 
“que ele é um reflexo de Sua Realidade. É nosso Dharma, nosso dever, refletir e expressar 
Sua Natureza, que é Verdade e Amor, pois essa também é nossa verdadeira natureza. E é 
nosso dever primordial nos libertar da ilusão da separação de Deus, fundir-se em Deus, 
assim como as gotas de água pulverizada, lançadas no ar pelo vento e pela tempestade 
caem e não estão mais separadas do mar.”

Fonte: Sathyam Sivam Sundaram Vol.3, Capítulo 7, Pág. 89

Sathya Sai estabelece um exemplo de conduta correta

Na tenra idade de três e quatro anos, “este brâmane” (como se referiam ao jovem Sathya 
Sai Baba) mostrou que tinha um coração que se comovia com o sofrimento humano. 
Sempre que um mendigo aparecia na porta e se ouvia seu grito, Sathya deixava suas 
brincadeiras e corria para dentro, para forçar suas irmãs a distribuir grãos ou comida. 
Os adultos ficaram naturalmente irritados com a interminável procissão de mãos 
estendidas. Eles facilmente perdiam a paciência e às vezes mandavam o mendigo 
embora antes que Sathya pudesse trazer alívio. Isso fazia a criança chorar tanto e tão 
alto, que só trazendo o mendigo dispensado de volta os adultos poderiam interromper 
o lamento. Certa vez, para acabar com o que os mais velhos achavam que era caridade 
cara e mal colocada, a mãe segurou Sathya e, com o dedo em riste, advertiu: “Olhe 
aqui! Você pode dar comida a ele, mas lembre-se, você terá que passar fome”. Isso não 
assustou a criança. Ele corria para dentro, trazia comida para o homem faminto na 
porta e depois ficava longe do almoço ou jantar. Nada nem ninguém poderia convencê-
Lo a vir buscar Sua comida que era deixada intocada!

/.../ Quando Sathya começou a caminhar pelas ruas, passou a procurar os aleijados, 
os cegos, os decrépitos e os doentes, e os levava pela mão até a porta de Seus pais. 
As irmãs tinham que retirar da despensa ou da cozinha alguns grãos ou comida e 
colocá-los na tigela do mendigo enquanto o pequeno mestre olhava alegremente.

Fonte: Sathyam Sivam Sundaram Vol.1, Capítulo 2, Pág. 12
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1. De que forma a mensagem do Dharma é 
relevante para você, em nível pessoal?

2. De acordo com Sri Sathya Sai Baba, o que 
significa seguir o valor humano da Conduta 
Correta?

3. Como você inclui o foco na Conduta Correta, 
como parte de sua prática espiritual?

PontoS a conSiderar
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OM SRI SAI SAANTHA MOORTHAYE NAMAH
Aquele que é a Personificação da Paz

Baba enfatiza a Paz (Shanti) como um dos quatro pilares da felicidade individual 
e social. Ele declara que todo ser humano, em sua essência, é uma encarnação da 
Paz (santhaswarupa). Ele e nós somos encarnações da Paz (Shanti); já que Baba é o 
Residente interno, a Paz é nossa Realidade. 

Da mesma forma que as profundezas do mar não são afetadas pelas marés e 
redemoinhos, assim como as profundezas do espaço não são perturbadas por 
tornados e trovões com raios, nosso núcleo interior é o reino da Paz, de Shanti. Baba 
insiste que, a “Paz não é a ausência de agitação ou inquietação. É a consumação de 
Sathya e Dharma, da adesão à verdade e à moralidade, em todos os níveis!” Baba diz 
que, a “Paz pode ser ganha somente através do controle rigoroso dos sentidos que 
atraem e distraem e causa movimentos, para frente e para trás.” A Paz é a fortaleza na 
ventura e no infortúnio. É a equanimidade, a firmeza imperturbável. /.../

Baba Se dirige ao grande número dos que se reúnem para escutá-Lo como, 
“Encarnações da Paz”, pois Ele visualiza o núcleo interior de cada um. Ele é o 
núcleo interior e então, cada um de nós é de Sua natureza, fundamentalmente. 
“Em cada um, Sai existe,” afirma Ele. Assim, para cada um, Shanti (Sai) é o núcleo.

Fonte: Guirlanda de 108 pedras preciosas pelo Prof. Kasturi (Quarta edição, 1979), p. 107-108.

As Pessoas precisam de Prashanti e de Prema

É sempre ricamente recompensador pesquisar sobre o significado dos nomes que 
Baba às vezes dá a pessoas  ou coisas. Sua residência em Puttaparthi, construída em 
1948-50, recebeu o nome de Prashanti Nilayam, a Morada da Paz Suprema. Todos os 
seres têm de obtê-la, em algum tempo, em algum lugar. Cada um tem que construí-la 
para si mesmo, com Sua orientação e graça. Baba tem alertado os humanitários e os 
filantropos desta era que as pessoas de hoje não anseiam por 
brinquedos e balangandãs sem valor que alimentam ávidos 
apetites. Elas anseiam, em vez disso, pela glória de Deus, paz 
na terra e boa vontade entre os homens. Elas precisam do 
calmo contentamento, em vez de sonoro sensacionalismo.

Baba tem insistido que aqueles que criam planos de cinco 
anos para construir barragens, usinas elétricas, linhas de 
estradas de ferro e fábricas devem também destinar corretivos 
adequados para a devastação de valores tradicionais que 
seguirão a vasta ascensão de trivialidades e lucros. As pessoas, 
intoxicadas pela prosperidade repentina e desalentadas com a 
perda das tradições precisam de Prashanti e de Prema para 
recobrar coragem e equanimidade.

Fonte: Sathyam, Sivam, Sundaram Vol. 4, Capítulo 3, Página 83

PAZ (SHANTHI)



Inquietação não é senão o subir e o baixar 
da onda no oceano que é você

Pode-se fazer, aqui, menção a um pequeno livro, ‘Diálogos com o Divino’, publicado 
por uma Academia da Índia de Eruditos e Sadhakas fundada por Sathya Sai Baba. 
Como Sai Baba escreve, “Este trabalho floresceu a partir da ventura que V. S. Page, o 
autor, teve e desfrutou em seu ser-interior,” quando se sentou aos pés de Sathya Sai 
Baba e inquiriu a Ele, com humildade, quanto a vários problemas surgidos de seus 
estudos e práticas espirituais.

Baba disse a ele, “Nada pode ser alcançado sem prática incessante. Por isso você 
deve, a todo momento, lembrar de Deus e ficar feliz com a lembrança. Somente, 
então, você será capaz de alcançar a felicidade. Não ficamos em paz quando um 
pensamento cessa sem que outro surja? Você precisa esperar por esse intervalo, ser 
um com essa paz. Então essa paz se tornará contínua e duradoura.

Os pensamentos sempre surgem e se desvanecem como ondulações na superfície 
da água. Você tem que olhar a massa de água, não meramente as ondulações. 
De modo similar, o Atman sempre reside na paz, mas o homem deixa de perceber 
isto, e permanece sempre absorto nas vacilações da mente. É necessário vigilância 
constante para ignorar as ondas e observar a água... A inquietação não é senão o subir 
e o baixar da onda no oceano que é você.”

Fonte: Sathyam, Sivam, Sundaram Vol. 4, Capítulo 3

Sathya Sai estabelece um exemplo de Paz
Ensinando e advertindo os devotos em relação a seus problemas, Ele disse a eles que 
devem se concentrar na recitação do nome de Deus que é o melhor meio de obter a 
Paz. Certa vez Ele, de repente se voltou para uma devota com a pergunta, “Você não faz 
recitação?” Ela começou a dizer algo em resposta, mas Baba não esperou para ouvir. 
“Ah, você perdeu seu japamala (rosário), não foi ?,” perguntou Ele. Então, enfiando 
Sua Mão na areia, retirou um rosário e disse, “Aqui, venha e pegue isto.” A senhora 
reverentemente ergueu-se e veio para diante com as mãos postas para receber. Sai 

Baba sinalizou para que parasse, e disse a ela, com um sorriso iluminando 
Seu Rosto “Espere! Primeiro Me diga de quem é este rosário.” Ela olhou 
para o rosário e disse, num suspiro, “É meu, Baba! Ou melhor, é de minha 
mãe”. Ela estava tão feliz de haver recuperado seu rosário, aquele dado a 
ela por sua mãe moribunda. Baba nos contou a todos tudo sobre a piedade 
da mãe dela, a austeridade (tapas) rigorosa do irmão e o próprio sadhana 
dela, a prática espiritual. Ele perguntou a ela quando foi que ela havia 
perdido o precioso rosário. Nós todos estávamos emudecidos quando ela 
declarou que o tinha extraviado há quatro anos, em Bangalore (Bengaluru).

Fonte: Sathyam, Sivam, Sundaram Vol. 1, Capítulo 10, Página 79

1. Por que o controle dos sentidos importa tanto? O que 
poderia acontecer se você decidisse negligenciar o 
conselho que você deve ter controle sobre seus sentidos?

2. Quando você se esforça para viver de acordo com o valor 
humano da Paz, como isto realmente transforma sua vida?

PontoS a conSiderar
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OM SRI SAI PREMA PRADAAYA NAMAH
Aquele que concede o Amor

Este nome O glorifica como a fonte do Amor (Prema), como Aquele que concede o 
Amor, como Aquele que inspira o Amor em todos os seres vivos. Baba muitas vezes se 
dirige aos devotos como as “Manifestações do Amor”. Ele veio para ajudar cada um 
a reconhecer a fonte do Amor. E o que é essa fonte? É Ele mesmo, o Sai que é nossa 
Realidade, o Antharyami, o Motivador Interno. Ele concede as dádivas do Amor que vêm 
do Coração. Incontáveis são as situações em que, por meio de Suas bênçãos, corações 
duros como pedra se abrandaram em compaixão por todos aqueles que sofrem. Essa 
é a medida de Sua Graça.

Seu Amor curou velhas feridas nas famílias onde Sua Imagem foi consagrada. 
Pais e filhos se reuniram novamente. Mães recuperaram o amor de seus filhos. 
Irmãos se abraçaram após anos de distanciamento. Os desentendimentos familiares 
terminaram. O não respeito às leis conheceu o doce sabor da paz. O orgulho tornou-
se humilde, as palmas das mãos se uniram em oração. Ele ensina a ajuda mútua 
e o serviço. Ele nos assegura que está em todos e encoraja a fraternidade e ações 
amorosas de compaixão. Sathya (Verdade) é a corrente da eletricidade. Dharma 
(Retidão) é o fio que a ajuda a fluir. Shanti (Paz) é a lâmpada que a transmuta e Prema 
(Amor), diz Baba, é a luz.

Fonte: Guirlanda de 108 pedras preciosas do Prof. Kasturi (Quarta Edição, 1979), p. 66-67.

“Minha missão é conceder-lhes coragem e alegria,
para afastar a fraqueza e o medo.”

Ele envolve todos em Seu imenso amor, e quando anuncia a todos os presentes: 
“Não descarto ninguém, não posso fazer isso; não é Minha Natureza fazê-lo. Não 
tenham medo, Eu sou de vocês, vocês são Meus”, uma intimidade que não é deste 
mundo é imediatamente estabelecida entre Ele e o buscador. 
Como resultado, Suas palavras penetram profundamente 
na consciência e criam raízes que crescem lentamente na 
forma de boa conduta e de caráter edificante. Ele se dirige 
aos presentes como se fossem um. Seu propósito principal é 
despertar o homem do sono da ignorância e mostrar-lhe sua 
verdadeira natureza: o imperecível e imortal Ser Divino..

Ele nos inspira com as palavras: “Vocês são invencíveis, vocês 
não se deixam afetar pelos altos e baixos da vida. A sombra 
que vocês projetam enquanto caminham pela estrada cai 
sobre sujeira e pó, no arbusto e na sarça, na pedra e na areia, 
mas vocês definitivamente não estão preocupados, porque 
caminham ilesos. Assim também, como substância espiritual, 
vocês não têm motivos para se preocupar com o destino 

AMOR (PREMA)
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da sombra, que é o corpo.” Baba deixa esse ponto muito claro por meio de muitos 
exemplos e, assim, infunde uma coragem inabalável em nós.

“Minha missão é conceder-lhes coragem e alegria, afastando a fraqueza e o medo,” 
disse Ele em várias ocasiões. “Não se condenem como pecadores; pecado é um nome 
impróprio para designar o que, na realidade, são erros. Eu perdoarei todos os seus 
erros, contanto que vocês se arrependam com sinceridade e decidam não seguir o 
mal novamente. Orem para que o Senhor lhes dê forças para superar os hábitos que 
os seduziram quando vocês ainda eram ignorantes.”

Deste modo, Ele acende a chama da esperança e do bem-estar em cada coração.  Através 
de Sua doçura, de Sua compaixão avassaladora e de Suas palavras de sabedoria, Ele 
corrigiu os passos de centenas de pessoas dirigindo-as para o caminho que visa o 
servir e o esforçar-se.

Fonte: Sathyam Sivam Sundaram Vol.1, Capítulo 11, Página 172

A Maneira como Ele Viveu e Ensinou

Sai Baba também enfatiza constantemente a necessidade da meditação acompanhada 
da repetição do Nome de Deus como uma disciplina essencial para todos. Ele dá 
instruções e orientações detalhadas para todos que estão ansiosos por praticá-la. 
Portanto, há em Prashanti Nilayam muitos devotos que se dedicam a esse tipo de 
adoração durante muitas horas por dia.

Durante o período que está em Prashanti Nilayam Sai Baba está envolvido o tempo 
todo na tarefa de abençoar os devotos, dando-lhes a oportunidade de ver Sua Graça, 
de entrar em contato com Ele, de reverenciá-Lo e de conversar com Ele. Ele come a 
comida simples dos mais pobres da região, comida cozida e trazida com devoção 
pelos devotos a Nilayam. Ele dorme em uma cama estendida no chão. Ele se senta 
em uma cadeira colocada geralmente sobre uma plataforma na parte oeste do salão, 
durante a entoação de cânticos de amor a Deus, e Ele dá o darshan a todos no salão. 
Ele permite que toquem Seus Pés sempre que Ele chega ao salão.

Sai Baba dá a todos esperança e coragem, 
contentamento e fé, segurança e consolo, porque Ele 
diz: “Por que temer se Eu estou aqui? Depositem toda 
a sua fé em Mim. Eu os guiarei e os protegerei.” .”

Fonte: Sathyam Sivam Sundaram Vol.1, Capítulo 7, Página 87

Sai Baba parecia mais feliz naquele dia

No sétimo dia do festival de Dasara, os pobres são 
alimentados e roupas são distribuídas aos aleijados e 
aos desamparados. Alguém perguntou a Sai Baba porque 
as notícias desse trabalho gigantesco, no qual cerca de 
quatro ou cinco mil pessoas recebem roupas ou saris, 
não apareciam em nenhum jornal. Baba respondeu: “Eu 
me pergunto por que deveria! Quando seus amigos e 
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1. Qual foi o maior impacto que o valor do Amor, 
conforme descrito acima, teve em sua própria vida?

2. Qual é um indício de que você realmente adotou e 
praticou o valor do Amor?

3. Como você pode fortalecer sua fé e confiança no 
poder do Amor Divino?

PontoS a conSiderar

parentes vêm à sua casa e você os alimenta, você convida a imprensa e quer que 
façam publicidade disso?”

Naquele dia, Baba pareceu mais feliz do que nos outros dias, e foi o dia em que esteve 
mais ocupado. Ele vistoriou a cozinha e a preparação dos pratos e supervisionou a 
disposição das cadeiras. Inclinando-se diante dos pratos feitos de folhas abertas, 
Ele serviu os doces para quase todos. Caminhou pelas fileiras dos necessitados e 
selecionou aqueles a quem as roupas deveriam ser dadas. Os tíquetes foram emitidos 
e os nomes foram chamados posteriormente. Os necessitados foram até Baba e 
receberam de Suas mãos o presente tão desejado. Foi uma visão inspiradora e uma 
experiência muito comovente. Ele teve uma palavra amável para cada um. Tratou 
os cegos, os aleijados, os mais velhos e aqueles que andam com dificuldade com 
especial consideração, pedindo aos jovens que os ajudassem e os guiassem. Ele os 
aconselhou a serem cuidadosos e cautelosos no escuro e gentilmente fez perguntas 
sobre eles. Ele tornou o momento precioso para todos.

Fonte: Sathyam Sivam Sundaram Vol.1, Capítulo 7, Página 95

Sathya Sai estabelece um exemplo de Amor
Havia uma pequena escola primária em Puttaparthi que Sathya frequentou com seus 
contemporâneos para aprender algo mais nobre do que apenas soletrar e escrever A 
escola naquela época aplicava um esquema de punição muito severo para garantir 
a pontualidade dos alunos. A criança que tivesse a sorte de chegar em primeiro 
lugar e cumprimentasse o professor, assim como o aluno que chegasse em seguida 
e também o cumprimentasse, estavam livres da punição. Todos os outros meninos, 
por qualquer motivo, legítimo ou não, que chegassem atrasados, sentiriam o gosto 
da vara de marmelo. O número de vergões na mão dependia de seu lugar na fila dos 
retardatários. Para escapar dessa tortura, as crianças se reuniam sob os beirais do 
telhado da escola muito antes do nascer do sol sob chuva ou nevoeiro. Sathya viu a 
situação e se solidarizou com seus companheiros que tremiam de medo e frio. Ele ia 
vê-los sob os beirais. Trazia camisas e toalhas de sua casa, cobria os meninos e os 
deixava aquecidos e confortáveis.

Fonte: Sathyam Sivam Sundaram Vol.1, Capítulo 2, Página 14
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OM SRI SAI ANAATHA NAATHAAYA NAMAH
Aquele que é o Guardião ou o Senhor dos desamparados

Anatha significa “aqueles sem um Senhor, um mestre, um guia, um protetor, um 
guardião”. São os órfãos, os desamparados, os abandonados, os refugiados, os 
exilados, os rejeitados. Para todos eles, Baba é o guardião, o Senhor (Natha), o protetor. 
As primeiras palavras proferidas por Sathya Sai Baba ao lançar fora a paralisia que 
assumira durante oito dias para salvar um devoto que não teria sobrevivido a ela 
foram: “O Senhor é o único refúgio dos desamparados. Tive que assumir este derrame 
fatal e salvar o meu devoto. Esta é uma das tarefas para as quais Eu vim.” 

Baba insiste em que ninguém deve ser chamado de anatha porque todos os seres são 
Seus filhos e, portanto, têm Nele um guardião. Ele jamais se refere de forma depreciativa 
aos pobres, aos analfabetos, aos leprosos, aos mutilados e aos defeituosos. Baba 
nos ensina a ver em cada um, não importa quão diferente seja de nós, o próprio Sai 
naquela forma. “Não odeiem, não depreciem, não rejeitem, pois todos aqueles a 
quem odiarem, depreciarem ou rejeitarem são Sai – tanto quanto vocês mesmos. 
Vocês veem defeitos neles”, diz Baba. “Deixem ao Senhor todo julgamento. Ele conhece 
o passado, o presente e o futuro. A cada um distribuiu o seu papel. Que a Sua Vontade 
prevaleça. Vejam Sai em todos. Reverenciem a todos, amem a todos.” Esta é a Sua 
ordem.

Fonte: Guirlanda de 108 gemas preciosas por Prof. Kasturi (Quarta Edição, 1979), pág. 43

Deve-se Ter Plena Fé na Divindade do Homem

Baba incute nos Seus devotos o espírito de serviço e, durante o festival do Dasara, 
geralmente há um dia dedicado ao serviço social. Nas palavras de Sai Baba, “se o 
Senhor vem em forma humana para prestar serviço ao homem, quão feliz Ele ficará se 
o próprio homem se envolver nesse serviço? Dediquem o seu tempo a prestar serviço 
ao mundo, independentemente dos resultados que dele advierem.”

Baba é muito específico a respeito da visão que deve inspirar 
o devoto que escolhe o caminho do serviço: “Embora o serviço 
à humanidade seja santo, não haverá absolutamente nenhum 
proveito nele, a menos que esteja profundamente unido ao ideal 
elevado do Senhor, e seja feito com o reconhecimento de que o 
Senhor é imanente em todos e com a adoração ao Senhor na 
forma de todos. Deve-se ter plena fé na divindade do indivíduo, 
e o serviço deve ser oferecido na contemplação ininterrupta do 
Senhor. Usem o poder, o conhecimento e as realizações que o 
Senhor lhes concedeu para a Sua maior glória, com sinceridade 
e sem preguiça. Esse é o serviço do Senhor, seja qual for o campo 
de atividade ou de dever para onde forem chamados a prestar 
serviço.”

Fonte: Kasturi, N. Sathyam Shivam Sundaram, vol. 1, cap. 14, págs. 279-280

NÃO VIOLÊNCIA (AHIMSA)
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Sathya Sai Estabelece um Exemplo de Não Violência

Baba mantinha-Se distante de todos os locais onde porcos, ovelhas, gado ou aves eram 
mortos ou torturados e onde peixes eram capturados ou apanhados. Evitava cozinhas 
e panelas usadas para o preparo de carne vermelha ou de aves. Quando se escolhia 
uma ave para o jantar, o pequeno Sai corria até ela, estreitava-a junto ao peito e lhe 
fazia carinho, como se aquele amor a mais que derramava sobre a ave induzisse os 
mais velhos a se enternecerem e a poupá-la. Os vizinhos O chamavam de Brahmajñani 
(“Alma Realizada”) por causa desse tipo de aversão à matança e ao Seu grau de amor 
pela Criação. Às vezes Baba ia até a casa da família do contador da aldeia, ali perto, 
pois eles eram brâmanes e vegetarianos, e comia o alimento que lhe era oferecido por 
Subbamma, uma senhora idosa que lá residia.

/.../ Mesmo quando criança, Baba era contra todos os tipos de esportes e jogos que 
envolvessem crueldade ou causassem dor. Não permitia que os Seus companheiros 
assistissem à corrida anual de carros de boi realizada nas areias do leito do rio durante 
um dos festivais da aldeia. Opunha-Se a que os bois tivessem as suas caudas torcidas 
ou o seu dorso fustigado por varas para a imerecida glória dos seus proprietários.

Fonte: Kasturi, N. Sathyam Shivam Sundaram, vol. 1, cap. 2, pág. 25

1. O que você deve “vigiar” em si mesmo para não causar 
dano a si próprio ou a outras pessoas?

2. Como determinar a diretriz da sua consciência – de que 
alguma coisa é de auxílio ou  é prejudicial?

3. Quais as qualidades pessoais desenvolvidas por você 
que o ajudam a ser “não violento” em relação ao próximo?

PontoS a conSiderar
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Para maior Ponderação

Comentando Sua própria biografia, Baba disse: “O título, Sathyam Sivam Sundaram, 
fala de Mim, como imanente em cada um de vocês. Pois, Sathyam é a Verdade. Você se 
ressente de qualquer imputação de inverdade. O verdadeiro “você” é Sathyam. Como, 
então, aceitará qualquer outra denominação? Assim também, você é Sivam; alegria, 
felicidade, contentamento, auspiciosidade. Você não é Savam; morto, miserável, fraco. 
Você é Sivam. Então, novamente, o verdadeiro “você” é Sundaram; beleza, harmonia, 
melodia, simetria. Você se ressente, e muito naturalmente, quando você é descrito 
como ‘feio’. Você é o Atma, que está enredado no corpo, uma onda de Sathyam 
Sivam e Sundaram, jogando no Oceano de Sathyam Sivam e Sundaram, que é o 
Senhor./.../ Conhecer-Me, através deste Livro, ou, mais claramente, através do Livro de 
sua própria experiência, faz parte do destino da humanidade hoje. Cada um de vocês 
tem que ser salvo, e será salvo. Eu não vou desistir de vocês, mesmo que vocês fiquem 
longe.”

Fonte: Sathyam Sivam Sundaram Vol.2, Capítulo 2, Página 21

Perguntas adicionais a serem consideradas pelos Grupos de Estudo 

1. O que você considera a coisa mais importante que aprendeu com os ensinamentos 
de Sri Sathya Sai Baba sobre Valores Humanos?

2. Como você relaciona sua prática de meditação com os Valores Humanos?

3. Que novos insights os Valores Humanos lhe dão em relação a si mesmo e ao mundo 
ao seu redor? 

4. Qual é para você o mais significativo e mais importante ensinamento sobre Valores 
Humanos? 

5. O que há nos Valores Humanos que mudou você de um modo significativo? 

6. Que conselho, em relação a todos os assuntos espirituais, você considera mais 
valioso e diretamente aplicável ao modo como você vive sua própria vida?

Dicas para a Prática Diária (Despertando os Valores)

Cada um dos Nomes Divinos selecionados é recomendado para meditação. A dica para 
os devotos é focar em qualquer um dos Nomes Divinos ligados aos Valores Humanos e 
contemplar seu significado pela repetição silenciosa durante a meditação diária, pelo 
menos por 10 minutos.

O propósito desta prática é nos ajudar a focar e passar tempo com Deus e despertar a 
mesma qualidade dentro de nós. Apreender cada vez mais o significado e a potência 
dessas qualidades Divinas inatas tornará mais fácil para nós aplicá-las em vários 
níveis e, consequentemente, em nossa condição e caráter.
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