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A DIVINDADE ESTÁ PRESENTE NO HOMEM EM FORMA DE AMOR 
Data: 22/10/2001 - Ocasiao: Dasara - Local: Prasanthi Nilayam 

O peixe nasce na água, é sustentado na água e enfim morre nela. 
Apesar do leite ser superior à água, nenhum peixe pode sobreviver nele. 

(poema télugo) 
Devido à ausência do medo do pecado e amor a Deus, a humanidade declinou em seres humanos. 

 Isto é prejudicial à paz universal. 
(poema télugo) 

Manifestações do Amor Divino! 
Apesar dos seres humanos terem diferentes nomes, formas, cores e se conduzirem de muitas maneiras 
neste mundo, porém basicamente todos pertencem a uma raça, que é a raça humana. Para visualizar 
Deus deve-se cultivar as qualidades da verdade e da retidão. Deus é a personificação do amor; o 
mesmo amor é imanente no coração de todos os seres humanos. Exatamente como Deus ama a todos 
igualmente, da mesma maneira o homem deve repartir seu amor com todos. Este é o principal dever do 
homem. Não se deve fazer uso do amor dado por Deus para propósitos egoístas, mas deve-se reparti-lo 
com todos. Somente, então, pode-se tornar o receptor do amor de Deus.  
Reconheçam o Princípio Divino do Amor no Homem 
Dividindo seu amor com os outros, o homem é beneficiado de duas maneiras – ele faz os outros felizes e 
recebe o amor de Deus, uma vez que Deus confere Seu amor e graça sobre aqueles que amam seus 
semelhantes. Então, desejando tornar-se o receptor do amor de Deus, deve-se necessariamente 
reconhecer o princípio do amor imanente em todos. Exatamente como a luz solar é composta de sete 
cores, a humanidade é uma combinação de virtudes, como verdade, retidão, moralidade, amor, etc. o 
amor humano deve ser como uma bússola. Onde quer que a bússola seja colocada, sua agulha sempre 
apontará em direção ao norte. Do mesmo modo, o amor do homem deve sempre ser direcionado em 
direção a Deus. O homem deve se livrar de seu egoísmo; transcendam o sentimento de meu e teu, 
reconheçam o princípio da unidade de todos os seres e conduzam-se adequadamente. Para entender o 
princípio do amor, ele deve reconhecer a divindade que é imanente em todos. Somente essa pessoa é 
um verdadeiro ser humano. 
O amor é altamente sagrado, precioso e vasto. Ele está presente, universalmente, em todos os seres. É 
dever primário do homem reconhecer a divindade presente dentro dele na forma de amor. Mas o homem 
não está fazendo nenhum esforço nesta direção. Ele está enfrentando dificuldades porque pensa que 
Deus é diferente dele. Deus não está separado do indivíduo. Ele mora em todos os seres vivos na forma 
de amor. Tem que se fazer todo esforço para experimentar esta verdade. Não há ninguém neste mundo 
sem amor. O amor é verdadeiramente divino, mas o homem falha em entender a natureza divina do 
amor e o limita, associando-o com coisas mundanas e efêmeras e relacionamentos físicos. O amor de 
uma mãe em relação a seu filho é chamado de afeição, o amor que existe entre marido e mulher é 
chamado de paixão. O amor de uma pessoa com relação a seus amigos e parentes é conhecido como 
apego, o amor em relação a objetos materiais é referido como desejo. Tudo isto é amor mundano. Mas o 
verdadeiro amor é essencialmente divino. Deve-se sempre lembrar isto. Como o homem esqueceu esta 
verdade fundamental, ele está desenvolvendo diferenças em base de relacionamentos físicos. Esta é a 
principal causa do sofrimento do homem. Enquanto há esse sentimento de diferença no homem, ele não 
pode alcançar a divindade. Eu tenho repetidamente aconselhado vocês a abandonar o apego ao corpo. 
O apego a Deus diminui à medida que o apego ao corpo aumenta. O apego ao corpo é mundano em 
natureza, enquanto que o amor divino está relacionado ao coração. Todo homem tem igual direito de 
experimentar este amor. 
O homem não pode entender o amor de Deus, porque ele tenta compara-lo com seu amor limitado e 
egoísta. Tal comparação é incorreta, porque o amor de Deus é totalmente inegoísta. Ele é infinito, imortal 
e imensurável. No linguajar vedântico, o amor divino é referido como Angirasa, que circula na forma de 
essência em cada membro do corpo. Ao mesmo tempo, o amor do homem e o amor de Deus são o 
mesmo, tanto em qualidade quanto em quantidade (isto é, ilimitado). É uma tolice ver diferença entre 
eles. O homem tenta entender o amor divino do ponto de vista mundano. Mas não há qualquer relação 
entre atividades mundanas e amor divino. Eles são totalmente diferentes um do outro. 
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O amor divino é imanente no homem, mas ele falha em entender isto. Dentre todos os seres vivos, o 
nascimento humano é o mais extraordinário. Deus está presente na forma de amor em cada ser 
humano; Deus toma a forma de homem, porém o homem falha em reconhecer a divindade. O homem 
surgiu de Deus. Sendo esse o caso, por que o homem se considera diferente do Divino? Deus é seu Pai. 
Sua essência flui em vocês. Aquele que entende esta verdade nunca se distanciará de Deus. Amor é 
Deus, vivam em amor. Deus não tem nenhuma forma em particular. 
O Apego é Artificial, o Amor é Divino 
Neste mundo, nada existe sem uma forma. Aqui está um pequeno exemplo. A flor dá a fragrância. Vocês 
podem dizer que aquela flor tem uma forma, mas não sua fragrância. Mas, sem a flor, como pode existir 
fragrância? Portanto, flor é a forma da fragrância. De modo semelhante, a mãe é a forma do amor 
porque não se pode experimentar o amor sem a mãe. Portanto, tudo tem uma forma neste mundo. Deus 
está presente em tudo. Brahman é mais sutil que o mais sutil e mais vasto que o mais vasto. Vocês 
percebem diferença em qualidade e quantidade, mas na realidade não há diferença nenhuma. Aquilo é o 
todo, isto é o todo. Quando o todo é tirado do todo, o que permanece é novamente o todo. Tudo é 
essencialmete divino. É por causa de seu apego ao corpo que o homem é incapaz de perceber a 
divindade. Sem dúvida, o apego é necessário para a vida mundana, mas não se deve ficar muito 
apegado ao mundo e no processo ficar desapegado de Deus. O apego é obrigado a existir entre mãe e 
filho, esposa e marido, irmãos e irmãs. Precisa-se entender que o apego é nossa própria criação; ele não 
é inato. Portanto, o apego é artificial. Somente o amor é inato e divino.  
Neste drama da vida, Deus é o ator e também o diretor. É somente Deus que representa diferentes 
papéis. Vocês podem pensar que estão representando um papel em particular neste drama da vida, mas 
na realidade é Deus que representa o seu papel. Deus protege alguém e pune o outro. Mas, de fato, Ele 
é o que experimenta ambos. Neste mundo, alguma coisa pode parecer  boa e alguma outra coisa ruim, 
mas na realidade bom e ruim são somente relativamente verdade. De fato, Deus é base de tudo. Ele 
age, Ele dirige, Ele experimenta e Ele estabelece um ideal em cada aspecto. Primeiro de tudo, vocês 
devem entender esta verdade. 
Vocês estudam e apresentam-se em um exame. Em base a forma física, as pessoas podem dizer que 
alguém passou e alguém foi reprovado. Mas, na realidade aquele que passa com nota 10 é Deus e 
aquele que é reprovado no exame é também Deus. Do ponto de vista do Atma, todos são Um. Tudo é 
Deus. Aquele que elogia é Deus, aquele que censura é também Deus. Aquele que respeita e aquele que 
rejeita é também Deus. Tudo neste mundo é brincadeira de Deus. Somente aquele que reconhece esta 
verdade é um verdadeiro indivíduo. Anteriormente, Eu disse a vocês o significado do termo Vyakti 
(indivíduo). Aquele que manifesta a divindade latente é o verdadeiro indivíduo. 
Há muitos caminhos para entender a unidade. A verdade é uma, mas os estudiosos se referem a ela por 
muitos nomes. As pessoas chamam Deus por diferentes nomes. Todos esses nomes são suas próprias 
criações. Deus não tem nenhum nome ou forma específica. Ele é o amor personificado, além de todos 
os atributos. Ele não tem nenhum traço de ódio ou diferenças. Qualquer diferença que vocês encontrem 
em Deus é reflexo de seu próprio sentimento interno. Mas quando Deus assume a forma humana neste 
mundo, Ele observa certas diferenças para estabelecer um ideal para os outros. 
Tenham a Visão Atmica 
Reconhecer que Deus está presente em tudo é a verdadeira humanidade. As Upanishads (escrituras) se 
referem ao homem com Nara, significando aquele que é eterno e imortal. O homem é uma combinação 
dos cinco elementos. É o amor divino que se expressa na forma dos cinco elementos. O mantra Gayatri 
começa com Bhur Bhuva Suvah. Bhur se refere à materialização (corpo), uma combinação de materiais. 
Bhuvah se refere à vibração (força vital) que faz o corpo funcionar. Suvah se refere à radiação, que é a 
base fundamental. Todos os três representam a mesma divindade. Do mesmo modo, apesar das 
pessoas O chamarem por diferentes nomes, Deus é essencialmente um. Aquele que está engajado em 
atividades mundanas é chamado de ser humano. Aquele que está engajado em atividades divinas é 
chamado Deus. Não há ninguém neste mundo que não seja divino. Todos são personificações da 
divindade. Todas as formas são uma parte da Forma Cósmica Divina, mas devido a seu apego ao corpo, 
vocês se consideram como seres humanos. Abandonem o apego ao corpo, somente então, vocês 
poderão compreender sua verdadeira identidade. O termo Atma é comum em Dehatma, Jivatma e 
Paramatma. Quando o Atma é associado com Deha (corpo), é conhecido como Dehatma. Quando ele é 
associado com a alma individual, é chamado de Jivatma. Quando ele é associado com a divindade, é 
chamado de Paramatma. O Atma é eterno e imortal. Apesar desse princípio divino estar presente dentro, 
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o homem se considera fraco e pequeno. De fato, vocês não são fracos ou pequenos; vocês são Deus. 
Quando vocês mesmos são divinos, por que procuram por Deus em outro lugar? “Ele é um tolo, que vê, 
porém não reconhece a realidade.” Apesar de vocês verem Deus em toda parte, ainda sentem não tê-Lo 
visto. Isto não é tolice? Quem quer que vejam é uma forma divina. Vocês são incapazes de ver Deus ao 
redor de vocês porque se consideram um simples humano. 
Uma vez Vivekananda perguntou a Paramahamsa Ramakrishna se ele tinha visto Deus. Ramakrishna 
respondeu que estava vendo Deus mesmo naquele momento. Vivekananda perguntou, “Em que forma?” 
Ramakrishna disse “Em sua própria forma.” Apontando para seus discípulos, ele acrescentou, “Este 
Brahmananda, aquele Nityananda ... todos são personificações de Deus. Eu estou vendo Deus em todos 
vocês.” Incapaz de compreender a implicação das palavras de Ramakrishna, Vivekananda perguntou, 
“Swami, nós somos simples mortais. Como você nos considera como divinos?” Então, Ramakrishna 
disse, “Ó pessoa tola, você olha para todos de um ponto de vista físico, mas eu vejo cada um do ponto 
de vista do atma. Portanto, todos parecem para mim como divinos.” 
Eu digo freqüentemente, que vocês não são uma pessoa, mas três. O que vocês pensam que são (o 
corpo), o que os outros pensam que vocês são (a mente) e o que vocês realmente são (o Atma). Do 
ponto de vista físico, vocês são um ser humano, mas do ponto de vista do Atma são Deus. Uma vez que 
mudem sua visão, do físico para o atmico, vocês verão Deus em vocês mesmos. O erro está em sua 
visão e não na criação. Qualquer defeito que encontrem na criação é reflexo, reação e ressonância de 
seus sentimentos internos. Quando vocês comem uma manga, obterão o arroto da manga e não o do 
pepino. Do mesmo modo, o que quer que vejam do lado de fora é reflexo de seu próprio ser interno. 
Então, primeiro de tudo, desenvolvam sentimentos divinos em vocês. Somente, então, podem perceber a 
realidade do nascimento humano. 
O Amor é a Verdadeira Forma do Atma  
Qual o significado do termo “manava”? “Ma” quer dizer ignorância, “Na” quer dizer sem e “Va”, conduzir a 
si mesmo. Então, aquele que conduz a si próprio sem ignorância é um verdadeiro ser humano. 
Verdadeiramente falando, vocês são a personificação da sabedoria. O que é sabedoria? “A percepção 
do Um, sem um segundo é a verdadeira sabedoria”. Esta sabedoria é realmente divina. Quando vocês 
são tudo e tudo está em vocês, por que vocês vão à procura de Deus em outra parte? Como o nosso 
Sanjay Sahni mencionou em seu discurso, Deus está em vocês, com vocês e ao redor de vocês. 
O mesmo princípio do amor está presente em tudo. O amor não está relacionado ao corpo, mente, 
sentidos ou intelecto. Ele está relacionado ao Atma. O amor é a verdadeira forma do Atma. Os Vedas 
descrevem o Eu Superior (Atma) como amor. Aquele que está na água até o pescoço será capaz de 
falar alguma coisa, mas aquele que está totalmente imerso em água não pode falar. Do mesmo modo, 
aquele que experienciou o amor divino parcialmente começará descrevendo-o de várias maneiras. Essa 
pessoa não entendeu a divindade, de jeito nenhum. O Atma está presente em toda parte. O amor divino 
permeia tudo. Aquele que entende esta verdade e fica imerso completamente no amor divino não será 
capaz de descrevê-lo. Se vocês são capazes de falar sobre o amor divino, significa somente que vocês 
não estão totalmente imersos nele. Também significa que vocês estão somente em um nível superficial. 
Como pode essa pessoa entender a divindade? Deve-se transcender o nível superficial e alcançar o 
nível superior, o que significa que se deve entender o princípio da unidade. Tudo está na unidade. 
Aquele que não pode entender o princípio da unidade se torna vitima de dúvidas. Aquele que alcança o 
princípio da unidade é imerso no oceano do amor. Portanto, o homem deve ser a personificação do 
amor. Ele deve compartilhar este amor com todos. 
Manifestações do Amor Divino! Estudantes! 
Vocês são todos jovens e têm vários planos para seus futuros. Vocês podem empreender qualquer 
atividade, mas nunca se esqueçam que amor é Deus. Vocês devem também se lembrar que todos vocês 
pertencem à mesma família. A humanidade inteira pertence à mesma raça humana. A raça humana tem 
um pai, Deus. Portanto, todos são filhos de Deus. Uma vez que vocês reconheçam esta verdade e ajam 
de acordo, não haverá nenhum lugar para diferenças ou conflitos. As nações podem ser diferentes, as 
cores dos homens podem variar, mas entendam que a humanidade é uma. Diferentes modelos de 
brinquedo, como cachorro, papagaio, cisne, gamo, etc., são feitos de açúcar e vendidos no mercado. 
Estes modelos são feitos para atrair as crianças. O mascate canta uma música e vende esses 
brinquedos, “Tomem algo que vocês gostam, um cachorro ou um papagaio, um cisne ou um gamo, o 
preço é somente a oitava parte de uma rúpia .” Nomes e formas variam, mas o conteúdo de açúcar é o 
mesmo em todos. Paga-se o preço pelo conteúdo de açúcar e não pelas formas. Do mesmo modo, os 
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seres humanos podem variar em nomes, formas e cores, mas o princípio do Atma é o mesmo em todos 
eles. O Atma é imutável. É eterno, sem nascimento ou morte. É onipresente, como o morador de cada 
ser”. (poema télugo) Deus está presente na forma do Atma em todos. Vocês tem que reconhecer esta 
verdade fundamental. Somente, então, vocês podem entender o princípio da unidade.  
Evitem Pressa, Preocupação e Gordura 
Algumas pessoas vão para o oceano e tomam banho nele. Mas, quando retornam para casa, novamente 
tomam um banho de água fresca. Eles não conhecem os benefícios que tiram do banho de água do mar. 
Depois que vocês tomarem banho no mar, não tomem de novo um banho de água fresca por todo o dia. 
O sal que fica preso a sua pele o curará de várias doenças de pele. Deus criou remédios naturais para 
várias doenças. De fato, cada objeto criado por Deus neste mundo tem um ou outro efeito curativo. Mas 
o homem é incapaz de entender essa verdade. Vocês encontram gramados em muitos lugares. Eles são 
de um verde viçoso, macio e fresco. Vocês encontram a grama branca no meio da grama verde. Se 
comerem apenas duas folhas da grama branca, se livrarão da diarréia. Mesmo os cães sabem mais do 
que o homem a esse respeito. Quando as pessoas soltam seus cães de estimação, eles vão para os 
gramados e comem grama branca. Eles fazem assim porque são conscientes de que a grama branca 
cura sua indigestão. Existe a divindade no cachorro também. Quando o cachorro tem a temperatura alta, 
ele não come nada. Mesmo se oferecerem leite, ele não toma. Qual é a razão? O cachorro sabe que 
quando ele tem febre, não deve comer. Mas hoje, até as pessoas educadas não observam regulamentos 
de dieta quando estão doentes. Elas vão para um hotel e comem Idli e Dosa, mesmo quando tem febre. 
Elas não sabem que não devem sobrecarregar seus estômagos quando têm febre? Até um cachorro é 
cuidadoso a este respeito, mas o homem não. A divindade existe em todos os seres. Os Vedas declaram 
“Consciência é Brahman”. Não apenas consciência, mas consciência constante integrada. Mas o homem 
moderno não tem tempo para pensar nestes assuntos. Ele está sempre com pressa. A pressa faz o 
desperdício, o desperdício faz a preocupação. Portanto, não estejam com pressa. Pressa, preocupação 
e gordura, estas são as principais causas para as doenças do coração. Nunca estejam com pressa. 
Abandonem todas as preocupações e reduzam a ingestão de gordura. Então, estarão livres das doenças 
do coração. Quando uma pessoa obesa vai a um médico, a primeira coisa que o médico diz a ela é para 
reduzir seu peso. É dito, “ o médico é realmente Deus”. Deus é o seu médico, Deus é o seu amigo e 
Deus é o seu parente. Vocês são as verdadeiras formas de Deus. As formas são diferentes, mas Deus é 
um. “O mesmo atma está presente em todos os seres”. “Um Deus tem muitos nomes”. Portanto, todos os 
seres humanos são essencialmente divinos. Nunca pensem que são diferentes de Deus. 
Deus Está Próximo de Vocês 
Ontem, Eu mencionei em Meu discurso que a verdade é Deus, “Não há dharma maior do que a 
aderência à verdade”. Deus está onde está a verdade. Portanto, não se precisa procurar por Deus. Onde 
está a necessidade de procurar por Deus que está em toda parte? Considerem-se como Deus. Nunca 
vejam qualquer diferença entre a alma individual e Deus. Portanto, nunca critiquem ou ridicularizem 
ninguém. As Upanishads declaram “Quem quer que vocês saúdem, alcança Deus”. Igualmente, “Quem 
quer que vocês denigram, também alcança Deus”. As Upanishadas definem Deus e falam do princípio 
da unidade. Qual o significado de Upanishad? Upanishad significa aquilo que traz vocês para perto de 
Deus. Mesmo sua mãe física pode estar distante de vocês, mas Deus está sempre com vocês e em 
vocês. Ele segue vocês como sua sombra, onde quer que vão. 
Quando vocês servem aos outros, servem a Deus. Portanto, sirvam aos outros de todo o coração. Isto é 
a verdadeira penitência e meditação. “Nem por penitência, ou por peregrinação ou pelo estudo das 
escrituras ou pela repetição do nome de Deus alguém pode atravessar o oceano da vida. Alguém pode 
realiza-lo somente servindo os piedosos.” (verso sânscrito) Não menosprezem qualquer ser humano, 
porque Deus está em todos. Não vão pelo nome e pela forma. Vejam o espirito interior. Do ponto de vista 
do Atma, todos são um. Quando vocês considerarem todos como Deus, levarão uma vida bem-
aventurada. Más qualidades como ódio, inveja, ego, se desenvolvem em vocês quando vocês 
consideram o indivíduo diferente de Deus. Uma vez que compreendam que a divindade está presente 
em todos, não haverá lugar para elogio ou censura. Vocês experimentarão  completa bem-aventurança. 
“Deus é a personificação da suprema bem-aventurança, Ele é sabedoria absoluta, o Um sem um 
segundo, além do par de opostos, expansivo e difuso como o céu, a meta indicada pelo Mahavakya 
Tattwamasi, o eterno, puro, imutável, a evidência de todas as funções do intelecto”.  
Vocês são realmente afortunados por terem nascidos como seres humanos. Abençoados são aqueles 
que esforçam-se por sua libertação. Mas nós fazemos mau uso da vida humana quando seguimos o 
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caminho errado e cedemos às más atividades. Então, como podemos conhecer o Eu Interno? Vocês 
podem conhecer o Eu Interno somente quando abandonarem o apego ao corpo. 
Manifestações do Amor Divino! 
Sanjay Sahni disse, Loka Samasta Sukhino Bhavantu (possam todas as pessoas do mundo serem 
felizes!) Deus é a personificação da felicidade. Essa felicidade deve ser experimentada por um e todos. 
O amor pode assegurar esta felicidade. Quando o homem cultivar o amor, o mundo será livre de todos 
os tipos de conflito e guerras. Depois da Era de Dwapara, durante os últimos 5000 anos, o mundo 
testemunhou 11.000 guerras. Mesmo agora, guerras estão sendo travadas. A razão para isto é que o 
homem não é capaz de entender sua verdadeira natureza, por meio disso dando lugar a diferenças. Ele 
está sendo carregado pelo sentimento de meu e teu. Quando nasce, ele não traz nem um pedaço de 
pano com ele. Quando ele deixa o mundo, ele não dá nem seu endereço. Então, o que há no mundo que 
ele pode reclamar como seu próprio? Nada. Enquanto está vivo, ele sente algo como seu. Quando ele 
parte deste mundo, não sabe o que acontecerá com todas as suas possessões. Sendo o caso, por que 
ele deve desenvolver ego e apego? É profunda ignorância. Mérito e pecado são as únicas coisas que o 
acompanham após a morte. 
Vocês nascem por causa dos pecados cometidos em nascimentos prévios. Vocês devem empreender 
ações meritórias neste nascimento, assim vocês nunca nascerão de novo. Vocês devem se esforçar com 
empenho para alcançar a libertação. Como é possível? Enquanto a casca não é removida do arroz, ele 
germinará onde quer que seja semeado. “Para nascer e morrer muitas vezes”. Uma vez que a casca é 
removida, ele não brotará. “Não há mais renascimento”. Enquanto o homem é coberto pela casca de 
maya ou apego, ele nasce muitas vezes. Uma vez que a casca do apego é removida, não há 
renascimento para ele. Todas as práticas espirituais são destinadas a remover esta “casca”. Todos têm 
que fazer esforços nesta direção. Fazer esforços é seu dever, o sucesso ou a falha está nas mãos de 
Deus. Para alcançar o sucesso, vocês têm que fazer seu dever. Sem pedir, nem a sua mãe o alimentará. 
Sem bater, a porta não será aberta. Peçam e sejam alimentados. Batam e a porta será aberta. Do 
mesmo modo, devem orar a Deus para conceder-lhes a libertação. 
Hoje, apesar de que o próprio Deus está vindo para mais perto do homem, o homem está se 
distanciando de Deus. Não há maior infortúnio ou pecado do que este. É o resultado de pecados 
acumulados de nascimentos passados. Nunca cometam tal pecado. Ganhem mérito. Estejam mais perto 
de Deus. As Upanishads aconselham o homem a fazer sinceros esforços para a sua libertação. O 
homem deve acordar de seu sonho de ignorância e visualizar o sol da consciência. Este é o 
ensinamento de cada Upanishad. Mas poucos seguem as instruções das Upanishads. A verdade será 
compreendida e experienciada somente quando vocês colocarem os ensinamentos das Upanishads em 
prática. 
Bhagavan concluiu Seu discurso com o canto devocional:” Bhaja Govindam ...” 
Publicação Original: Página Oficial da Índia - http://www.srisathyasai.org.in  


