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Esta compilação reúne treze divinos discursos de Sathya Sai por 
ocasião do Dia de Natal: Nascimento de Jesus. Que possa ser útil, 
inspirador e promover transformação divina para todos! 

Com muito amor, 
Coordenação Nacional de Devoção 2019 

“Havia uma estrela no céu, que caiu como uma nova luz, e isso 
guiou alguns tibetanos e outros ao lugar onde nasceu o 
Salvador. Esta história é lida e tida como certa por muitos, ainda 
que estrelas não caiam nem se movam tão subitamente. O que 
a história significa é isto: havia uma enorme aura de esplendor 
que iluminava o céu acima da aldeia onde nasceu Cristo. Isso 
significou que Aquele que ia vencer a obscuridade do mal e da 
ignorância havia nascido; que Ele ia difundir a luz do Amor no 
coração do homem e nos dirigentes da humanidade. A aparição 
de esplendor e outros sinais para anunciar a era que havia se iniciado são naturais quando se 
apresentam as Encarnações (Divinas) na Terra. Jesus haveria de despedaçar a escuridão que havia 
envolvido o mundo, e a aura de luz era um sinal que anunciava o acontecimento. Os Mestres chegam 
em resposta à prece do homem: thamaso maa jyothir gamaya – “Das trevas, conduze-nos à Luz”. (Divino 
Discurso de Natal 24/12/1972) 

“Nós também devemos tornar sagrados os nossos corações de modo que nos fundamos em Jesus ou 
Jesus se funda em nós. Quando nos fundimos, isso é chamado devoção; ter Jesus desperto em nós é o 
caminho da sabedoria. Jesus era mensageiro de Deus; mas atente a isto: todos vocês também são 
mensageiros de Deus. Jesus não era o único Filho de Deus; todos vocês são Seus filhos. Jesus e Seu Pai 
são um. Você e Deus são também um, torne-se consciente disto.”  (Pensamento do Dia 21/03/2008) 

“Jesus era a compaixão em forma humana. Difundiu o espírito de compaixão e conferiu alívio e consolo 
aos pobres e aos aflitos. Vendo o sacrifício de pombos e cordeiros no templo de Jerusalém, repreendeu 
os vendedores e expulsou-os do lugar e, com isso, atraiu a ira dos sacerdotes. As boas obras sempre 
provocam os perversos, mas não se deve vacilar ou temer quando um obstáculo se interpõe. O desafio 
traz alegria; faz surgir fontes de energia e forças que estavam ocultas, atrai a graça que reforça o 
empenho. Jesus enfrentou vários obstáculos poderosos e os encarou a todos. Como resultado disso, 
Seu nome, Sua vida e Sua mensagem irradiam uma esplendorosa luz até hoje em todo o mundo.” (Divino 
Discurso de Natal 25/12/81) 
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“Neste Natal, quando celebramos o nascimento de Cristo, decidam levar uma vida de serviço amoroso 
ao necessitado, ao desvalido, ao angustiado, ao desconsolado. Cultivem tolerância e paciência, caridade 
e magnanimidade. Conservem com carinho os ideais que Ele estabeleceu e pratiquem-nos em sua vida 
cotidiana. A forma como celebram atualmente o Natal mostra o quanto os homens têm-se afastado 
desses ideais, quanta ignomínia estão acumulando sobre o Seu nome! Reverencia-se a hora da meia-
noite, prepara-se a iluminação, monta-se a árvore de Natal e depois se passa a noite dançando e 
bebendo. É um dia de felicidade sagrada. Mas a felicidade se reduz à excitação intoxicante da 
embriaguez!” (Divino Discurso de Natal 24/12/1972) 

 “Quando Jesus nasceu, três reis magos seguiram uma estrela para 
alcançar seu local de nascimento. Vendo o bebê recém-nascido, 

curvaram-se em seus corações diante da criança divina. Um sábio 
disse a Maria: ‘Ele ama a Deus’. O segundo sábio disse: ‘Deus o 
ama.’ O terceiro homem disse: ‘Ele é Deus’. Qual é o significado 
interior desses três pronunciamentos sobre Jesus? A primeira 
declaração implica que Jesus é um mensageiro de Deus. Um 
mensageiro pode amar seu mestre, mas o mestre pode não amar 
tão facilmente seu mensageiro. A segunda declaração implica 

que ele é o filho de Deus, pois um pai ama seu filho mais querido. 
A terceira declaração proclama a unidade do Pai e do Filho. Isso 

significa que, como o Filho de Deus, ele tem o direito de ascender ao 
lugar de seu Pai.” (Pensamento para o Dia 25/12/2009) 

“Jesus indicou três fases. A primeira delas é: “Eu sou o Mensageiro de Deus”. Ele queria propagar a 
mensagem de Deus. A segunda é: “Eu sou o Filho de Deus”. O filho tem direito à propriedade do pai. 
Qual é a propriedade de Deus? Verdade, amor, tolerância, paz e justiça são as propriedades de Deus. 
Então, você deve se esforçar para alcançar essas qualidades. Você deve praticar, experienciar e 
propagar essas virtudes. Só então você merece ser chamado Filho de Deus. A terceira é: “Eu e o Pai 
somos um”. Essa fase é alcançada quando o princípio da unidade é realizado. Jesus estava sempre feliz, 
e preparado para tudo, porque Ele entendeu que o corpo é somente a veste e Deus é o morador.” 
(Pensamento do Dia 25/12/2010) 

“Jesus era honrado pela população como Cristo, pois não encontravam em Seus pensamentos, palavras 
e atos nenhum traço de ego. Ele não tinha inveja ou ódio e era cheio de amor e caridade, humildade e 
simpatia. O nome original de Jesus era ISA, que, quando repetido, torna-se SAI. ISA ou SAI, ambos 
significam ISHVARA, Deus, o Eterno Absoluto, o SAT-CHIT-ANANDA (Existência, Consciência e Bem-
Aventurança). No manuscrito tibetano, no monastério onde ISA passou alguns anos, Seu nome está 
escrito como ISHA, que significa “o Senhor de todos os seres vivos”. (Divino Discurso de Natal 25/12/78) 
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 “Jesus santificou Seu corpo sacrificando-o para salvar os outros. Ele estava consciente desse propósito 
supremo e desse dever supremo. Com fé na unidade da 
humanidade, Ele se opôs a Seus oponentes e críticos e 
resistiu a seus ataques. Cada santo e cada profeta que se 
esforçaram para apoiar o oprimido e abrir os olhos dos cegos 
ao esplendor de Deus estavam prontos e dispostos ao 
sacrifício maior. A pessoa precisa dar as boas-vindas à 
dificuldade, como se ela oferecesse uma possibilidade de 
sacrificar tudo para sustentar a verdade e a retidão. 
Considerem-se as encarnações do Amor e dediquem suas 
vidas, como Jesus, ao serviço de seu próximo.” (Pensamento 
para o Dia 25/12/2007) 

“Deus é o poder eterno, onipotente e onisciente. Ele é causa e consequência - o oleiro, o barro e o pote. 
Sem Deus, não há Universo. Deus quis e o Universo aconteceu, como Seu jogo, como uma manifestação 
do Seu poder. Os seres humanos incorporam Sua Vontade, Seu poder, Sua sabedoria. Mas, eles não 
estão cientes dessa glória, como a nuvem da ignorância oculta a verdade. Por isso, Deus envia santos e 
profetas, e até mesmo surge como um advento, para revelar a verdade e para despertar e libertar a 
humanidade. Dois mil anos atrás, quando orgulho estreito e ignorância espessa contaminaram a 
humanidade, Jesus veio como a encarnação do amor e da compaixão, e viveu entre as pessoas, 
proclamando os mais altos ideais de vida. Natal realmente significa a Missa, realizada no dia do 
aniversário de Cristo. É um rito religioso muito sagrado. Lidar com isso como um festival para beber e 
dançar é muito errado. Passe o Natal em oração.” (Divino Discurso, 24 de dezembro de 1980) 

 “As vidas de personalidades como Jesus são conduzidas para 
estabelecer o bem-estar para a humanidade, a prosperidade e a paz 
ao mundo, e demonstrar o modo para alcançar a liberação dos 
desejos sensuais e das paixões. Jesus sacrificou Sua felicidade, Sua 
prosperidade, Seu conforto e Sua segurança - Ele enfrentou a 
inimizade dos poderosos. Ele recusou se submeter ou transigir. Ele 
renunciou ao ego, que é o passo mais difícil no caminho espiritual. 
Honre-O por tudo isso. A celebração do Seu aniversário precisa ser 
marcada pelo sacrifício de, ao menos, um desejo seu e pela derrota 
do anseio mais desastroso do ego. A celebração deve tomar a forma 
da adesão aos ensinamentos de Jesus, da lealdade aos princípios que 

Ele abraçou, da prática das disciplinas que Ele estabeleceu e da 
experiência da consciência do Divino que Ele buscou despertar.” (Pensamento para o Dia 25/12/2005) 
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ASSEGUREM O AMOR DE DEUS 
Data: 25/12/1984 – Ocasião: Dia de Natal – Local: Prasanthi Nilayam 

O coração de Jesus era puro e calmo. Em conseqüência, foi honrado como sagrado. Devemos tornar 
nossos corações sagrados para que mergulhemos em Jesus ou Jesus venha habitar em nós. Quando 

mergulhamos em Jesus, chamamos a isto Devoção; ter Jesus desperto em nós é o caminho da 
Sabedoria. Jesus foi um mensageiro de Deus; mas, observem: todos vocês são mensageiros de Deus. 
Jesus não é o único Filho de Deus; todos vocês são filhos Dele. Jesus e Seu Pai são um só. Vocês e 

Deus são também um só, e podem ter consciência disso. 

Manifestações  do Amor Divino! 
Esquecendo-se de sua verdadeira natureza, o homem passa a vida perseguindo e desfrutando de 
vulgares e evanescentes prazeres sensuais e desejos mundanos. Será que ele conquista paz, por mais 
que tenha sucesso ao entregar-se a desejos mundanos? Não. Por fim, encerra sua vida descontente e 
desesperado. Por ignorar a pura, eterna e infinita Verdade Divina em si, o homem cultiva hábitos animais 
e demoníacos. 
Qual é a razão para essa traição à sua verdadeira natureza, que torna sua vida desprovida de sentido? 
Ele despreza o código que governa a vida, baseado em moderação e retidão. Diz o velho provérbio: 
“Dharma, a retidão, é a raiz de tudo. É a virtude mais elevada.” A Moralidade é o resultado do Dharma. 
Moralidade não significa apenas a observância de certas regras no dia-a-dia. Significa adesão ao reto e 
sagrado caminho da conduta correta. Moralidade é o florescimento da boa conduta. É a estrada real para 
o apogeu da realização humana. A honra da comunidade repousa sobre a moralidade. Sem moral, uma
comunidade entra em decadência. A moralidade é a única responsável pela ascensão ou queda de uma
comunidade.
O verdadeiro amor não possui egoísmo em si 
Somente em um indivíduo moralmente forte a personalidade encontra sua melhor expressão. O termo 
“personalidade” pode ser aplicado somente àquele que manifesta a divindade oculta dentro de si, através 
da sua conduta. A mera forma humana não torna ninguém uma personalidade humana. É o 
comportamento que conta. Somente aqueles que levam vidas corretas podem ser considerados 
verdadeiros seres humanos, manifestando sua verdadeira natureza divina. Grandes personagens 
históricos deste tipo, como Manu1, Nala2, Raghu3, Bali4 e Harischandra5 foram exemplos das mais 
elevadas expressões de excelência humana. Jesus foi também uma personalidade assim, que 
manifestou a perfeição de que o homem é capaz. O profeta Maomé também foi outra figura histórica que 
levou uma vida rigorosa, de retidão e esforço espiritual. 
O amor é um outro nome para Dharma. O verdadeiro Amor é sem preço. Não possui nenhum traço de 
egoísmo em si. Não se modifica. É puro e imaculado. Sempre cresce, jamais se reduz. É espontâneo. O 
Amor de Deus é assim: espontâneo, livre de egoísmo, inabalável, e sempre pleno. O amor humano 
ordinário é motivado por considerações egoístas. É passível de modificação por conta das mudanças de 
tempo e circunstância. Para pessoas imersas em tal tipo de amor, é difícil compreender ou reconhecer a 
grandeza do Amor Divino. O filósofo inglês Bacon6 descreveu como o amor a Deus é todo envolvente e 
imutável, e como pode desenvolver-se como amor universal. 
O incomparável amor de Sai por todos 
O Amor usa o manto da Verdade. E todo aquele que desposa a Verdade é sempre jovem e vigoroso. Os 
Upanishads têm declarado que o devoto da verdade não conhecerá a velhice. A Bíblia também declara 
que o corpo se fortifica pela adesão à verdade. A verdade não deve se limitar à fala: deve expressar-se 
na ação. Somente aquele que é verdadeiro em palavras e atos pode ser considerado um genuíno ser 
humano, de acordo com o profeta Maomé. O Budismo também estabelece que qualquer um, 
independentemente de sexo ou país, deve viver conforme a verdade. 

1 Primeiro legislador hindu. Um ser quase divino, autor do “Código de Leis de Manu”  (Manu Dharma Shastra).  
2 Rei de Nichada, nome da região que compreende uma cadeia de montanhas ao sul do monte Meru, nos Himalaias. Sua história é 
destaque entre os vários episódios do Mahabharatha. 
3 Um rei da dinastia solar, bisavô de Rama. 
4 Imperador da Índia antiga, que é exemplo de generosidade. 
5 Rei da dinastia solar que teve 100 esposas sem obter delas nenhum filho homem. 
6 Sir Francis Bacon (1561-1626): filósofo, estadista e escritor. Foi presidente da Câmara dos Pares da Inglaterra. 
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Vocês podem acreditar nisto ou não, mas devo dizer-lhes que a adesão à verdade, o altruísmo absoluto, 
a universalidade e o transbordamento espontâneo de amor somente podem ser encontrados em Sai e 
em nenhum outro lugar. Sai não tem nenhum átomo de interesse pessoal. Sai é isento de motivos. Sai 
lida com os aspirantes espirituais de acordo com seu merecimento. Sai continuará a amar inclusive 
àqueles que o insultam. Sai jamais esquece ninguém, mesmo aqueles que o esquecem. Porém, 
ocasionalmente, Sai parece ignorar aqueles que possam tê-lo esquecido, agido contra seus 
mandamentos, frustrado seus ideais ou difamado Sai. Por isso, algumas pessoas podem imaginar que 
Swami está irritado com alguém ou desapontado. Não é sem razão que Sai evita encontrar-se ou falar 
com tais pessoas. Não desejo desperdiçar minhas palavras com pessoas que não respeitam as 
diretrizes de Sai, ou não seguem os ideais de Sai. Não desejo falar com aqueles que não têm respeito 
pelas minhas palavras. Isto não significa que não tenho amor por eles. 
Esforcem-se por compreender a natureza do amor de Deus 
O Amor não se submeterá às forças da inveja ou do ódio, não importa quão poderosas sejam. Certa vez, 
quando Buda estava viajando, encontrou-se com uma mulher-demônio empunhando uma espada: “Ó 
Buda! Seu amor deve se render, hoje, à minha inveja. Sua vida terminará neste dia.” Buda respondeu 
com um sorriso: “Eu não me submeterei à inveja ou ao ódio. Não sou afetado por louvor, ofensa ou 
ridículo. Amo mesmo você, que nutre tanto rancor contra mim.” Quando a mulher ouviu essas palavras, 
transformou-se em uma pomba e desapareceu. 
Aqueles que odeiam os outros, são, afinal, consumidos pelo seu próprio ódio. Aqueles que são cheios de 
inveja, encontram nela o seu fim. Richard7, um personagem de uma das peças de Shakespeare era 
repleto de inveja e não podia suportar quem quer que fosse superior ou de melhor aparência que ele. 
Afinal, tornou-se uma vítima de sua própria inveja e morreu miseravelmente. Exemplos semelhantes são 
encontrados nos épicos indianos: Bhasmasura, que obteve uma dádiva de Shiva, de que qualquer um 
em quem pousasse a palma de sua mão seria convertido em cinzas, foi, ele próprio, reduzido a cinzas 
quando colocou a mão sobre sua cabeça. 
Na busca de uma vida boa e divina, o indivíduo pode encontrar muitas dificuldades e perturbações. 
Muitas dúvidas e questões se apresentam. Somente quando essas dificuldades são encaradas com 
equanimidade e os problemas, enfrentados com paciência e fortaleza, podemos compreender a 
verdadeira natureza da Realidade. Vocês não devem se permitir serem dominados de modo algum, por 
dificuldades, tristezas, dúvidas e desapontamentos. Vocês devem ter fé. Tenham confiança em si 
mesmos e esforcem-se por compreender bem a natureza do amor de Deus. Assegurar esse amor é a 
meta sagrada da vida humana. São Paulo, que era, originalmente, um inveterado crítico de Jesus, foi 
transformado pelo amor de Cristo, num grande apóstolo deste. 
As más ações do homem trazem o descrédito à espécie humana 
A animosidade que algumas pessoas mostram contra as pessoas santas e boas pode ser atribuída a um 
ou outro dos seguintes fatores. Na primeira categoria estão aqueles que não têm fé em Deus ou na 
bondade e, portanto, se opõem a qualquer coisa que seja boa ou divina. Na segunda categoria estão os 
que se voltam contra Deus porque seus desejos ou ambições não foram satisfeitos. Pertencem à terceira 
categoria os que são invejosos por natureza e não podem tolerar qualquer coisa boa. Além desses três 
tipos, há um quarto, composto de pessoas que pensam em Deus ou buscam seus favores quando estão 
com problemas ou dificuldades e que se esquecem de Deus imediatamente após seus problemas 
terminarem ou terem seus desejos satisfeitos. 
É lamentável que o homem, que é essencialmente divino em sua origem e no qual reside o Atma como a 
testemunha interna, esteja preso, hoje em dia, a ações errôneas e malignas, trazendo o descrédito à 
espécie humana. Na Idade Média, quando os homens se compraziam em atos perversos e cruéis e se 
comportavam como demônios ou bestas selvagens, poderia haver alguma desculpa. Mas, na era atual, 
quando avanços tão grandes se verificam na ciência e tecnologia e quando as pessoas se 
autodenominam civilizadas, se predominam as práticas desumanas, e perversidade e ingratidão são a 
regra, somos forçados a questionar se essas pessoas são seres humanos ou demônios! 
A ironia da presente situação é tal que, de um lado, os governos estão acumulando monstruosas armas 
letais, condescendendo em ações demoníacas, e promovendo conflitos entre nações, enquanto que, nos 

7 Certamente, Baba se refere a Ricardo III (1452-1485), rei da Inglaterra e tema de uma obra de mesmo nome escrita por William 
Shakespeare (1564-1616). Sua biografia inclui acusações de assassinato de parentes em disputas por riquezas, usurpação do 
trono e morte seguida de sepultamento desonroso. 



Organização Sri Sathya Sai do Brasil 
www.sathyasai.org.br

7 

encontros internacionais, proclamam seu desejo de paz. Há algum sentido nisso? Porque deveriam 
aqueles que buscam a paz encorajar conflitos? Se eles, genuinamente, desejam a paz, devem conduzir 
políticas que sejam capazes de proporcionar a paz. 
Todos deveriam reconhecer que Deus é um só 
A principal necessidade atual, é de que todos reconheçam que Deus é único. Isso é o que Jesus e 
Maomé proclamaram. A palavra “Allah” significa, na verdade, o Uno Supremo, que contém tudo no 
Universo. Esta é a mensagem principal dos Vedas (antigas Escrituras Sagradas): a singela letra Om é 
Brahman, o Absoluto. 
A verdade essencial de todas as religiões é que Deus é único. Jesus proclamou a Paternidade de Deus 
e a Irmandade dos Homens. Só se pode ter um pai, não dois. Quando Jesus nasceu, três sábios 
seguiram uma estrela até o local de seu nascimento. Vendo o recém-nascido, reverenciaram a divina 
criança em seus corações. Antes de partir, cada um deles falou sobre a criança a seus pais, do seguinte 
modo: o primeiro sábio disse a Maria: “Ele amará a Deus.” O segundo sábio, disse: “Deus o amará.” O 
terceiro, falou: “Ele é Deus.” Qual é o significado interior desses três pronunciamentos sobre Jesus? A 
primeira declaração, de que “Ele amará a Deus” contém a implicação de que Jesus é um mensageiro de 
Deus. Um mensageiro pode amar seu mestre, mas o mestre pode não amar tão facilmente seu 
mensageiro. A segunda declaração foi: “Deus o amará.” Por quê? Por que ele é o filho de Deus. A 
terceira afirmação, de que “Ele é Deus” testemunha o que Jesus disse: “Eu e Meu Pai somos Um.” Isto 
significa que, como Filho de Deus, ele é digno de assumir o lugar de seu Pai. A unidade entre Pai e filho 
foi proclamada pelo terceiro sábio. 
Todos os seres humanos são mensageiros de Deus 
O significado interior de tudo isso é que cada ser humano é um mensageiro de Deus. E qual é o sentido 
disto? Qual é a mensagem que o ser humano deve entregar? Que ele é um “mensageiro de Deus”, não 
do demônio. Um mensageiro de Deus deve propagar ensinamentos divinos ao mundo. Vocês não têm o 
direito de chamarem a si mesmos mensageiros de Deus, se suas ações são más, seus pensamentos 
são malignos e pregam idéias erradas. Tais pessoas somente podem ser chamadas agentes do 
demônio. 
A partir de hoje, como “mensageiros de Deus”, devem demonstrar ao mundo a pureza, a Verdade e o 
Amor que o Divino simboliza. Quando levam uma vida de pureza e moralidade, são dignos de se 
considerarem “filhos de Deus.” Ele é a personificação do Amor e vocês nada devem fazer que seja 
contrário ao amor que Deus representa. Devem desenvolver aquelas boas qualidades que os podem 
tornar dignos “filhos de Deus.” 
Na Bíblia está escrito que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Quando lhe perguntaram porque agira 
assim, Jesus respondeu: “Estou lavando seus pés como seu servo, para que possam aprender a servir 
ao mundo.” Todo homem é, inicialmente, um mensageiro de Deus. Quando cumpre seus deveres como 
mensageiro, reconhece  que ele é um filho de Deus, e, então, atinge a unidade com o Divino. 
O amor de Deus é ilimitado e universal, diferentemente do amor humano, que é estreito e egoísta. O 
amor de Swami está “além da razão.” É ilimitado e imutável. Eu estou promovendo amor em todos os 
lugares através do Meu amor. Aqueles de vocês que têm sido nutridos por esse amor não devem abrir 
mão desse benefício. Não busco nada. Não imponho provações a ninguém. Nesse caso, se 
compreendem a real natureza do amor de Swami e utilizam esse amor para transformarem a si mesmos 
em encarnações do amor, estarão oferecendo um exemplo para o mundo. 

Traduzido a partir do original em inglês, constante do livro Sathya Sai Speaks - Vol. XVII 

página 185 - Discurso n.º 30  
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A UNIDADE NA DIVERSIDADE 
Data: 25/12/93 – Ocasião: Natal - O Nascimento de Jesus - Local: Prasanthi Nilayam 

Manifestações do Amor Divino! 

No mundo de hoje, as grandes personalidades conseguem uma reputação digna mediante seu caráter e 
conduta, realizando seus objetivos com firme determinação. Aqueles com mente volúvel não conseguem 
realizar nada. 

Todas as religiões e escrituras sagradas concordam que ajudar ao próximo na hora da necessidade, em 
situações aflitivas, é a maior das virtudes.  

Todos os seres humanos têm direitos iguais. Pertencem a uma única família. Portanto, para se ter paz 
mental, é essencial praticar a tolerância e a equanimidade, pois existem pessoas boas e más, ricas e 
pobres, educadas e mal-educadas em todos os países do mundo. Até entre as que nascem numa 
mesma família e respiram o mesmo ar, algumas têm mente estreita, idéias desonestas e realizam ações 
egoístas, enquanto outras são boas e abnegadas. Por isso as Escrituras declaram: “Ser cordial com 
todos é dever de cada um, uma vez que o mesmo Ser Interior está presente em todos os seres” (Verso 
em Sânscrito). 

Compreender esta verdade, que tem por base o amor, é dever de todos os que nasceram como seres 
humanos! Só assim poderão fazer o bem para os seus semelhantes. 

Não é preciso procurar Deus em nenhum lugar, já que Ele reside em cada ser. O corpo tem que ser 
considerado como o templo de Deus. Hoje em dia, o homem alimenta a mente com maus pensamentos 
e polui o coração, que é a sede do Divino. 

Do Animalesco Para o Divino 

Em cada ser humano existem quatro tipos de inclinações: animalesca, demoníaca, humana e divina. 

O ser que manifesta a qualidade divina empenha-se na contemplação do Ser Interior. Ele desfruta da 
bem-aventurança do Ser Interior e santifica cada momento de sua vida com a prática de boas ações.  

Compreendendo que o mesmo Ser Interior está em todos os seres na forma do Eu verdadeiro ele leva 
uma vida abençoada, desfazendo-se de pensamentos egoístas. É uma alma realizada, consciente da 
verdade de que respeitar o próximo é respeitar ao Senhor, assim como ferir o próximo é feri-lO. Uma 
pessoa assim irradia a Divindade, embora esteja num corpo humano. 

O tipo “humano” trilha o caminho da verdade e da retidão. São pessoas envolvidas em atividades 
firmemente comprometidas com a verdade e a retidão, usando seu sentido de discernimento de maneira 
correta. Cumprem suas responsabilidades sem desejar posição, poder, riqueza ou fama. Vivem em 
harmonia com o próximo, cumprindo seus deveres com a firme crença em três preceitos: medo do 
pecado, amor a Deus e prática da moralidade na sociedade. 

A pessoa demoníaca é aquela que não se importa com o código de conduta dos seres humanos e cede 
à busca de prazeres sensórios vergonhosos. Ela é cheia de ego e orgulho; sem hesitar, fere os outros 
em função de seus interesses egoístas. Vive indiferente, praticando atos pecaminosos. O egoísmo é o ar 
que respira e o apego é sua espinha dorsal. Por causa de seu egoísmo ela é denominada “demoníaca”. 

“O homem que carece de sabedoria é como um animal” (Verso em Sânscrito). A pessoa imersa em 
ignorância não é considerada melhor do que um animal. A vida de tal pessoa é animalesca, centrada 
somente na gratificação dos sentidos. Seus pensamentos nunca vão além dos sentidos, porque ignora a 
Divindade dentro de si mesma. Ela considera os prazeres transitórios terrenos como bênçãos celestes, 
vivendo na ilusão isenta de discernimento. 

Todo homem deve se esforçar para elevar-se de sua condição humana e lutar para realizar sua natureza 
divina, abandonando definitivamente suas tendências animalescas e demoníacas. Porém, infelizmente, 
hoje em dia percebemos que os homens estão indo no sentido inverso desta direção, caminhando do 
estado humano para os estados animalescos e demoníacos! 
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A Mensagem de Jesus 

No dia 25 de dezembro, quando Jesus nasceu, três reis vieram ao lugar de seu nascimento, 
expressando três diferentes pontos de vista sobre o recém-nascido. 

O primeiro, ao olhar para o bebê, exclamou: “Esta criança se parece com aqueles que amam a Deus.” O 
segundo, no entanto, disse: “Deus ama esta criança.” E o terceiro rei declarou: “Verdadeiramente, esta 
criança é o próprio Deus.” 

O primeiro rei viu a criança do ponto de vista físico, o segundo a olhou do ponto de vista mental e o 
terceiro viu-a do ponto de vista espiritual. Eles mostraram através destas três declarações de que modo 
pode-se progredir do nível humano para o nível divino. 

Atualmente é necessário que o homem destrua as qualidades animalescas e demoníacas que carrega. 

O homem cultua imagens e ídolos inanimados, mas não tenta amar seus irmãos de sangue e carne! 

Esta foi a primeira mensagem de Jesus. Ele afirmou que, embora o homem veja seus vizinhos dia após 
dia, não escolhe amá-los. Como, então, acreditar que possa amar um Deus invisível? Se um homem não 
pode amar um ser humano visível diante de seus olhos, como pode amar o invisível? Isto não é possível! 
Só o homem que ama os seres vivos ao seu redor pode amar o invisível Divino. 

O amor deve começar pelos seres que têm forma. Só depois tal amor pode ser estendido a todos os 
demais seres divinos. Este é o estágio primordial na espiritualidade. 

Espiritualidade não significa a preocupação com meditação, cultos, etc. Ela envolve total extinção das 
qualidades animalescas e demoníacas do homem, para que sua Divindade inerente possa manifestar-
se.  

Quando os apegos e ódios com os quais o homem está envolvido são removidos, a Divindade inerente 
no homem se manifestará por si mesma através das seguintes características: ser, consciência e bem-
aventurança (Sat-Chit-Ananda).  

Não é preciso procurar o Divino, que é onipresente, em nenhum lugar específico. Se vocês próprios são 
divinos, por que procurar o Divino em alguma outra parte? Isso é sinal de ignorância.  

Jesus realizou atos milagrosos, aliviou o sofrimento de muitos e pregou verdades sublimes, sacrificando, 
no final, sua vida. Mesmo assim, mais de cem anos depois de seu martírio, a mensagem de Cristo não 
teve nenhum impacto. Foi somente quatro séculos mais tarde que o Cristianismo foi aceito pelos 
imperadores romanos. Porém, ainda após tantos séculos, a humanidade está longe de compreender a 
inerente Divindade do homem! 

O homem está à procura de razões para cada uma de suas crenças ou ações. Deveriam vocês procurar 
uma razão para santificar o tempo gasto em qualquer ação?! Quando vocês estão envolvidos em 
atividades altruístas para o bem comum da sociedade e cumprindo seus deveres com dedicação, estão 
santificando suas vidas!  

Cada ação é baseada em quatro elementos básicos: karana, karma, kala e karthavyam.  

Karana é a razão, karma é a ação, kala é o tempo e karthavyam é o dever que tem de ser cumprido. 

Podemos citar como ilustração a situação de uma pessoa que, por exemplo, queira ir à cidade de 
Madras ver seus parentes. Neste caso, ela vai à estação de ônibus pela manhã, senta-se nele, viaja 
durante oito horas e chega a Madras ao anoitecer.  

Em tal evento, a causa da viagem é ir ver os parentes; sentar no ônibus e viajar é a ação efetuada; as 
oito horas de viagem constituem o fator tempo. A estadia com os parentes em Madras e a satisfação 
obtida dela é a meta a ser cumprida. 

Se vocês efetuarem esta mesma trajetória durante um sonho, nele não haverá o fator tempo; também os 
fatores de causa e ação estarão ausentes. E assim que vocês acordarem, descobrirão que estão na 
cama e que a visita aos parentes em Madras foi irreal. Portanto, todos os quatro fatores estão ausentes 
no estado de sonho, mostrando que somente quando todos os quatro fatores estão presentes é que um 
fato pode ser considerado real. 
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O propósito de toda ação é chamado lakshyam. Vocês nascem como humanos para cumprir seu dever 
(karma), que é reconhecer a Divindade. É para isto que a vida é dada a vocês. O corpo é o instrumento 
para alcançar este objetivo (karana). Enquanto vocês vivem a vida, praticam ações (karma). Durante 
este tempo de vida (kala), devem ter a satisfação de ter atingido o objetivo (karthavyam)! 

Cristo pregou esta verdade e ensinou que o corpo deve ser usado para servir à sociedade. Este também 
é o ensinamento da filosofia Vedanta, a qual declara que a finalidade do corpo é realizar ações de modo 
altruísta. 

A Árvore de Natal 

Jesus foi crucificado numa sexta-feira e levantou-se do túmulo num domingo. Por isso, o domingo é tido 
como dia de adoração e culto nas igrejas católica e protestante. Na primeira, a Virgem Maria, mãe de 
Cristo, é reverenciada, sobretudo no dia vinte e quatro de dezembro. Já os protestantes dão prioridade 
ao nascimento de Cristo, celebrando o seu nascimento no dia vinte e cinco. 

Existe o costume de se armar uma árvore de Natal neste dia. A origem deste hábito deve-se à 
Alemanha. Certa vez, um pregador inglês chamado Jensen, visitando o país enquanto viajava em sua 
missão, observou um grupo de alemães prestes a oferecer a vida de uma criança em sacrifício. Eles 
invocavam o deus que, segundo acreditavam, vivia num carvalho. O pregador ficou impressionado e 
questionou-os, perguntando por que sacrificariam uma criança inocente para uma árvore. Como eles 
responderam que Deus morava na árvore, ele pegou um machado e cortou a árvore. Para sua surpresa, 
foi sacudido por uma inexplicável vibração da cabeça aos pés, e notou a forma de uma criança entre as 
duas porções da árvore que acabara de cortar. Então, aprendeu com este incidente a verdade que Deus 
vive não só nos seres humanos, mas também em plantas e árvores. A partir daí, as pessoas começaram 
a armar uma árvore no Natal. 

A tradição de adorar a Divindade sob diversas formas, como por exemplo, as pedras e as plantas, é 
originária da Índia, embora ela ocorra há muito tempo em outros países. 

Existem renunciantes (sanyasis) entre os cristãos: os homens são chamados frades e, as mulheres, 
freiras. Aliás, não há diferença a este respeito entre as várias religiões, cuja meta é uma só.  

O Cristianismo propagou a unicidade de Deus, mas nos dias de hoje, o puro princípio do Atma 
onipresente está esquecido com a preocupação das buscas mundanas. (Sai Baba descreveu como o 
costume de se ter um “Papai Noel” de roupa vermelha que distribui presentes às crianças surgiu no dia 
de Natal, contando a história de Nicolau, que criou este costume ao tornar-se líder religioso). 

Em todas as religiões os aniversários de grandes seres são comemorados, mas os ideais pelos quais 
eles viveram não são lembrados nem seguidos. Porém, se vocês não cuidarem de seguir seus 
ensinamentos, as comemorações perdem o significado e se tornam práticas artificiais, o que não lhes faz 
justiça!  

Cristo ensinou as pessoas a amarem todos os seres e servirem-nos com compaixão. Somente pela 
prática desses ideais pode-se, verdadeiramente, celebrar Seu nascimento! 

A Divindade interior tem que ser refletida em cada ação. O lugar da verdade é nos seus corações. 
Adorar a Deus significa amar ao próximo com todo o coração.  

Vocês devem viver em amor e levar uma vida de serviço altruísta baseado no amor. Este é o único modo 
correto de celebrar o nascimento de Cristo. Na verdade, Deus não tem nascimento, nem morte. Não há 
mudanças em Deus, que é imutável e permanente. O Ser Interior não é senão um reflexo de Deus, e é o 
mesmo em todos os seres, como uma eterna testemunha.  

Nascimento e morte pertencem ao corpo e somente a ele. Portanto, não é correto cultuá-lo, mas sim 
utilizar este veículo transitório para se fundir na suprema realidade. 

O Natal em Prasanthi Nilayam 

Manifestações do Atma Divino! 

O Natal é celebrado em inúmeros lugares em todo o mundo, mas em nenhum lugar é celebrado como 
aqui em Prasanthi Nilayam. 
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Geralmente as pessoas assistem a uma cerimônia na igreja e divertem-se em festas, bebendo e 
comendo; mas aqui pessoas vindas de diferentes países do mundo reúnem-se harmoniosamente, 
embora falem idiomas diversos e sigam diferentes crenças e culturas. Todos começam o dia cantando o 
nome e a glória de Deus, independentemente de suas diferenças. Passam o dia juntos, enaltecendo a 
mensagem de amor Universal. 

Isto é praticar a unidade na diversidade e a verdadeira filosofia Advaita1 em ação. A cada minuto a 
estamos experimentando! 

Qual é o significado de se fazer namaskaram2 aos mais velhos? Este gesto significa que se está 
reunindo os cinco sentidos da percepção e os cinco sentidos da ação num só, unificando-se os 
diferentes sentidos. 

Na palavra namaskaram temos “na” e “maskaram”. “Na” significa “não”, indicando a renúncia ao ego e a 
consciência não atrelada ao corpo. A união de todos os órgãos dos sentidos elimina ahamkara, ou ego. 
Isto conduz à pureza que, por sua vez, conduz à Divindade. 

Tal unidade só pode ser vista em Prasanthi Nilayam. Políticos e pregadores, hoje, falam em unidade e 
pureza, mas eles próprios não as seguem! Somente em Prasanhti Nilayam esta unidade e pureza são 
difundidas naturalmente, sem nenhum esforço por parte de quem quer que seja. Todos vivem como 
irmãos e irmãs da mesma família. 

O Poder do Amor 

Há um número de estrangeiros aqui que têm muitas posses, possuindo conforto de príncipes em suas 
casas. Mas em Prasanthi precisam enfrentar uma vida austera. Vivem nos galpões (sheds) com espírito 
de amizade e companheirismo, embora privados até de certos confortos mínimos.  

Ainda assim eles não desfrutam a vida em suas grandes mansões tanto quanto aproveitam sua estadia 
aqui nestas condições desconfortáveis. A razão disto é o amor divino. Se não existir tal amor em vocês, 
não poderão viver aqui nestas condições desconfortáveis, nem por um minuto! 

Manifestações do Amor Divino! Devotos que vieram de países distantes! 

Vocês estão adaptando-se à vida aqui. A despeito da falta de amenidades a que estão acostumados em 
casa, sentem-se felizes. Esta é, de fato, uma grande prática espiritual, que pode até ser chamada de 
penitência. Os estrangeiros, apesar de seu desconforto e dificuldades transmitem alegria em suas faces 
sorridentes. Tudo isso por causa de seu amor por Swami! Os ocidentais gastam muito dinheiro para vir 
até aqui e suportam os rigores da vida disciplinada na maior boa vontade, sempre felizes. Porém, a 
despeito de todo o conforto, algumas pessoas do nosso próprio país que se reúnem aqui não 
apresentam semblantes de satisfação! 

Manifestações do Amor Divino! 

Aquele que lembra de Deus constantemente com amor e devoção será sempre feliz, quer esteja num 
vilarejo ou numa cidade, voando no céu ou dentro de uma floresta, porque Deus dança em seu coração 
e lhe concede alegrias. 

Por causa da falta de unidade, esta nação está enfrentando dificuldades e tumultos. A promoção da 
unidade é essencial para a paz da nação e do mundo. De nada vale saudar os outros simplesmente com 
palavras que saem dos lábios: as saudações devem vir do coração, com sinceridade e amor.  

Bhagavan concluiu Seu discurso com o Bhajan Prema Muditha Manase Kaho 

Publicação em Português: Divinas Mensagens - Vol. 3 - 6/2001 
Publicação Original: Sanathana Sarathi - Vol. 36 - Número 01 - 1/1993  

1 Filosofia não-dualista que prega a unidade entre Deus e o homem 
2 Gesto de reverência, unindo as duas palmas da mão verticalmente na altura do peito 
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PROPAGUEM A MENSAGEM DO AMOR 
Data: 25/12/94 – Ocasião: Natal - O Nascimento de Jesus - Local: Prasanthi Nilayam 

O Cosmos é controlado pelo Divino; 
O Divino é governado pela Verdade; 

A Verdade é subordinada aos seres nobres; 
Os seres nobres são o próprio Divino. 

Manifestações do Amor Divino! 

Todo o cosmos visível está sob o controle do Divino. O Divino é governado pela Verdade. Essa Verdade 
está subordinada aos seres nobres. Uma pessoa nobre é a personificação de Deus. 

O corpo humano, constituído pelos cinco elementos básicos e dotado com os cinco órgãos dos sentidos, 
não é diferente da mente. A mente usa o corpo como uma veste. A mente, para o seu gozo, usa o corpo 
como um instrumento. Ela é a causa de todas as experiências. Um corpo sem mente é tão irreal quanto 
uma plantação num campo estéril. 

Na vida comum, as pessoas consideram o corpo como permanente e para assegurar os seus prazeres, 
realizam todos os tipos de esforços. Isto é um sinal de ignorância. Um corpo sem mente é tão inútil 
quanto uma escola sem mestre ou um templo sem divindade. O corpo deve ser visto como um 
instrumento para o viver correto. 

Os homens estão desenvolvendo as suas habilidades intelectuais, porém estão usando a sua 
inteligência para propósitos errados. O conhecimento é inútil sem a ação correta. A mera ação, sem 
conhecimento, é loucura. Assim sendo, é necessário combinar o conhecimento com o cultivo do caráter.  

A faculdade mais importante no homem é o poder da Consciência Integrada (Prajna-Shakti). É dele que 
os outros poderes como o poder da vontade, o poder da inteligência, o poder da palavra e o poder do 
raciocínio derivam. Esta Consciência Integrada é mantida pelos pensamentos. 

O requisito mais importante para o homem no mundo, é a Verdade inserida no pensamento. 
Pensamentos verdadeiros constituem a riqueza apropriada ao homem. Mas - que pena! - o homem 
moderno não se esforça em cultivar bons pensamentos. A ausência de bons pensamentos debilita a 
força da vontade. Com uma vontade fraca, o homem não pode executar sequer as coisas simples. Para 
empreender qualquer coisa que valha a pena na vida, o homem tem que fortalecer a sua força de 
vontade.  

Boas Companhias e Bons Pensamentos 

É sabido que a natureza humana floresce com boas companhias e bons pensamentos. O que bons 
pensamentos podem alcançar pode ser ilustrado com a vida de um menino pobre do Estado de Tamil 
Nadu, Muthuswamy Iyer. Seu pai faleceu ainda jovem. A viúva desamparada chamou o jovem e lhe falou 
que havia no mundo muitos pobres que sofriam grande opressão, porque não podiam alcançar justiça. 
“De alguma forma, você deve seguir os seus estudos para que algum dia possa proporcionar ajuda a 
esta gente infeliz”, disse-lhe a mãe. As palavras da mãe reforçaram a determinação do rapaz. Ele 
prosseguiu os seus estudos diligentemente, apesar de lhe faltarem muitas coisas necessárias. De noite, 
costumava estudar sob as lâmpadas da rua, pois não havia luz na sua casa. Inspirava-se unicamente no 
bom conselho de sua mãe. Como resultado desse trabalho árduo, graduou-se e obteve o título de 
advogado. Dedicou-se ao serviço dos fracos e oprimidos. Seu entusiasmo e dedicação conduziram-no, 
na ocasião oportuna, a se tornar o primeiro Juiz Indiano da Corte Superior de Madras. Considerem a 
humildade do seu nascimento e a posição que ele alcançou! Tudo se deveu inteiramente aos nobres 
pensamentos que ele acalentou e à sua força de vontade. 

Em muitos países estrangeiros, jovens que começaram suas vidas lavando pratos, vendendo jornais ou 
engraxando sapatos, alcançaram eminência como escritores, devido à força do trabalho árduo e das 
aspirações nobres. Tais feitos foram possíveis somente por causa de seus pensamentos nobres, que 
fortaleceram o seu poder da vontade e inspiraram nos outros a confiança nas suas habilidades. 

Havia na Inglaterra um jovem pobre, chamado James Mcdonald, que costumava ajudar as crianças da 
escola, escrevendo-lhes os endereços nas cartas. Ao escrever cada endereço, costumava dizer aos 
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meninos: “Que Deus te abençoe”. Costumava dizer, também, de vez em quando: “Deus é grande”. 
Muitas vezes passava fome, mas seu coração estava repleto de sentimentos nobres. Um dia, esse 
jovem tornou-se o Primeiro-Ministro da Inglaterra. Foram seus pensamentos nobres que o elevaram do 
seu estado de pobreza ao cargo de Primeiro-Ministro.  

Pensamentos e Destino 

A boa ou má sorte do homem está relacionada aos seus pensamentos. Plantando a semente dos 
pensamentos, o homem colhe o fruto conhecido como karma (lei da ação e reação). Semeando a 
semente do karma, o homem colhe o fruto chamado prática. Da prática o homem colhe o fruto do 
caráter. Do caráter, ele colhe o fruto da boa sorte. Assim, a boa sorte é baseada no caráter, que está 
fundamentado nas boas práticas que surgem das boas ações, baseadas nos bons pensamentos. 
Portanto, é de acordo com o desenvolvimento de bons pensamentos, que a boa sorte do indivíduo 
cresce. 

Infelizmente, os homens de hoje são enganados pelos maus pensamentos e estão envolvidos em ações 
perversas. Eles desfrutam das más companhias e, como resultado, terminam mal. Cada um de vocês 
pode provar, numa pequena escala, a eliminação gradual dos maus pensamentos. Vocês descobrirão, 
por si mesmos, como o seu poder da vontade cresce com a diminuição dos maus pensamentos. O 
homem esqueceu que somente o caminho espiritual o salva das garras dos desejos insaciáveis, das 
preocupações infindas e das numerosas dificuldades. Ele está se entregando a várias práticas maléficas. 
À medida que os desejos se multiplicam, o poder da vontade se debilita e vice-versa. 

Vocês podem descobrir, por si mesmos, que quando o vício do café, do chá e do cigarro é reduzido, o 
poder da vontade é fortalecido. Os resultados podem ser verificados com apenas uma semana de 
prática. Pelo vício em várias práticas nocivas, o poder da vontade do homem, bem como outras 
faculdades, diminuem de potência. O poder da vontade deve ser fortalecido com o abandono dos maus 
costumes e deve ser orientado ao serviço social. 

Jesus e o Serviço Social 

Jesus exemplifica o espírito de serviço social. A inspiração para realizá-lo veio de sua mãe, Maria. Desde 
a sua infância, Maria ensinou-lhe as boas qualidades, como a verdade, a bondade, a compaixão e a 
justiça. Aos doze anos, Jesus e seus pais foram a Jerusalém para um festival. Na multidão, os pais 
perderam Jesus de vista e buscaram-no por todas as partes. Não o encontrando em lugar algum, Maria 
sentou-se sob uma árvore e pediu a Deus que viesse em seu auxílio. Neste momento, irrompeu em sua 
mente o pensamento de que talvez Jesus estivesse num templo vizinho. E Jesus estava lá, sentado num 
canto do templo, ouvindo as palavras do sacerdote. Maria correu carinhosamente em sua direção e o 
abraçou, dizendo: “Menino! que agonia, passei por sua causa”! Jesus lhe disse: “Mãe! por que deverias 
ter qualquer temor? Os que crêem no mundo têm temores; mas por que deveria tê-lo quem crê em 
Deus? Estou na companhia de meu Pai. Por que temes? Me ensinastes que Deus é tudo para nós. 
Como podes, então, preocupar-te assim?” 

O Ministério de Jesus 

Jesus aprendeu as lições de sua mãe e expandiu sua fé espiritual. Depois que regressaram de 
Jerusalém, Jesus sentiu que o serviço aos seus pais era o seu dever primordial, porque devia tudo a 
eles. Com este espírito, costumava ajudar seu pai no trabalho de carpintaria. José faleceu quando Jesus 
tinha trinta anos. Ele pediu permissão a sua mãe para dedicar-se ao serviço aos pobres e 
desamparados. 

Após sair de sua casa, Jesus se fez batizar por João. Então, durante quarenta dias, praticou severas 
austeridades, sem comer ou beber. No princípio, ele se considerou um “Mensageiro de Deus”. Quando 
terminou a penitência, compreendeu que era Filho de Deus. Começou o seu ministério com um grupo de 
pescadores, seus primeiros discípulos. Ensinou-lhes que deveriam buscar, primeiro, o Reino do Céu. 
Para entrar nesse Reino, deveriam cultivar corações amorosos. Então, os seus corações se 
converteriam no Reino do Céu. Jesus, mais adiante, declarou-lhes: “Eu e meu Pai somos Um”. 

Fomentem o Amor 

O que o homem deve adquirir hoje? A expansão do coração, de maneira que este possa ser preenchido 
com o Amor que tudo abrange. Somente então o sentido da unidade espiritual de toda a humanidade 
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pode ser vivenciado. Deste sentido de Unidade nascerá o amor a Deus. Este amor gerará no coração a 
Bem-aventurança pura, ilimitada, indescritível e permanente. O amor é a fonte de todas as formas de 
bem-aventurança. Um coração sem amor é como uma terra infértil. 

Cultivem o amor nos seus corações e redimam suas vidas. Qualquer que seja sua educação ou riqueza, 
sem amor elas não têm valor. Sem devoção, nenhuma prática tem utilidade para a realização de Deus. 
O homem aspira pela liberação. A verdadeira liberação significa estar livre dos desejos. 

Os homens de hoje não precisam ir às florestas para fazerem penitência, ou para se dedicarem à 
meditação ou a outros exercícios espirituais. O caminho espiritual mais fácil para todos é a dedicação de 
todas as suas ações a Deus. 

Unidade Com Deus 

Hoje celebramos o nascimento de Cristo. Conta-se que, quando Jesus nasceu numa manjedoura, três 
reis foram orientados por uma estrela ao lugar do seu nascimento. Na verdade, não eram reis, mas três 
pastores. Um deles, vendo o infante Jesus, disse: “Esta criança amará a Deus”. O segundo falou: “Não; 
Deus o amará”. O terceiro disse: “Na verdade, ele é o próprio Deus”. 

O verdadeiro significado dessas três declarações é: amar a Deus é ser Seu mensageiro. Ser amado por 
Deus é ser um Filho de Deus. O último estado é: ser Uno com Deus. Como Jesus declarou: “Eu e meu 
Pai somos Um”, Portanto, todas as pessoas são mensageiras de Deus. Isto significa que elas devem se 
divinizar. Quando é que os homens podem se denominar “Filhos de Deus”? Quando reconhecerem as 
ações puras feitas por Deus, sem egoísmo e para o bem de todos. Não existe nenhum traço de egoísmo 
em Deus. Tudo que Ele faz, diz ou pensa é para o bem dos outros. Por outro lado, tudo o que os homens 
fazem, dizem ou pensam, nasce do egoísmo. Os homens se tornaram fantoches nas mãos do egoísmo. 
Os homens só poderão se descrever como “Filhos de Deus” quando estiverem completamente livres do 
egoísmo, e se transformarem em homens divinos. Para autodenominarem-se “Filhos de Deus”, vocês 
devem manifestar as qualidades do Pai. 
(Swami se referiu à história de Prahlada e ao surgimento do Senhor, na forma de Narasimhan, de dentro 
de uma pilastra, mostrando que a ilusão relacionada com o corpo, deve ser destruída para que o Divino 
Se manifeste). 
O corpo é, sem dúvida, essencial até certo ponto. Foi-nos dado para a realização de ações corretas e 
para descobrir o segredo fundamental da ação. O corpo, a ação, o mistério e a retidão, juntos, significam 
o propósito do nascimento humano. Atualmente, os homens não estão conscientes da retidão ou do
papel do karma. Para que serve então a existência humana?

O Caminho Espiritual é Estreito 

Não permitam a inconstância da mente. Purifiquem-na e orientem-na em direção ao caminho correto. É 
um caminho difícil e estreito. No campo espiritual não existe uma rodovia real. O caminho é estreito 
porque a meta é infinitamente preciosa. Multidões pululam num mercado de peixes, mas somente uns 
poucos vão a uma loja de diamantes. O caminho para Deus é para os poucos que são genuínos 
aspirantes espirituais. 

As datas de nascimento de santos e profetas são celebradas nestes dias com banquetes e festividades. 
Esta não é a maneira de celebrá-las. Os seguidores devem viver de acordo com os ensinamentos dos 
grandes Mestres. 

Unidade do Natal em Prasanthi Nilayam 

O Natal é celebrado hoje em muitos países. Em todos os países, pequenos grupos de pessoas vão às 
suas respectivas igrejas, ouvem o sermão e voltam para suas casas. Em alguns lugares, as pessoas 
comem, bebem e se divertem. Mas em nenhum lugar do mundo vocês podem encontrar o Natal sendo 
celebrado com a solenidade e a santidade reinantes em Prasanthi Nilayam. 

Estão reunidos aqui homens e mulheres de todos os países. Existem muitas seitas entre os cristãos, e 
os membros delas celebram o Natal de modos distintos. Somente em Prasanthi Nilayam os cristãos de 
todas as seitas e homens e mulheres de outras religiões unem-se para celebrar o Natal. Aqui se 
congregam devotos da Alemanha, da Rússia, da Argentina, dos Estados Unidos e de muitos outros 
países. Eles falam diferentes idiomas. Prasanthi Nilayam tornou-se um mundo em miniatura. Todos 
trabalham em uníssono  
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Vocês testemunharam, ontem à noite, a linda peça de teatro apresentada pelas crianças de tantos 
países diferentes. Elas transmitiram efetivamente a mensagem divina. Aqui existe a manifestação 
concreta da fraternidade do homem e da paternidade de Deus. 

As pessoas falam a respeito de fraternidade; mas, muitas vezes, não existem sentimentos fraternais até 
mesmo entre irmãos numa mesma família. Esse não é o caso aqui. Aqui vocês vêem a irmandade em 
ação, de coração a coração e amor a amor. 

As Mensageiras de Sathya Sai 

Hoje, as ex-alunas da Faculdade Sathya Sai de Anantapur, que formaram uma associação chamada 
“Mensageiras de Sathya Sai”, estão comemorando o seu aniversário. 

Elas estão fazendo um bom trabalho. Praticam os mandamentos de Swami em espírito e ao pé da letra. 
Estão espalhadas pelo mundo inteiro: Suíça, Austrália, Canadá, Alemanha, Japão e outros países. Elas 
vêm a Prasanthi Nilayam, desses lugares distantes, pela devoção a Sai. Vêm trazendo os seus esposos 
e filhos, também por seu profundo amor a Swami. Vão às aldeias e fazem vários tipos de trabalhos lá. 
Servem às crianças cegas e surdas-mudas e fazem-nas independentes e cidadãs úteis. Conduzem o 
seu trabalho com todo o entusiasmo. 

Para os gastos de suas viagens de países distantes, elas economizam dos seus orçamentos 
domésticos. Isto é um sinal de sua dedicação ao trabalho de Deus. 

Desta maneira, as estudantes antigas de Anantapur estão levando vidas exemplares onde quer que se 
encontrem. Além de suas múltiplas obrigações domésticas, elas realizam suas atividades de serviço 
social  

A Mensagem da Unidade 

Todos são estudantes nesta Universidade Cósmica. Portanto, cada pessoa deve prestar serviço social à 
medida da sua capacidade e difundir os ideais de Swami entre todos. Não há nada de egoísta na 
mensagem de Swami. Por isso, cada um pode propagá-la sem egoísmo. 

Plantem a semente do Amor nos seus corações, e ela crescerá no devido tempo como uma árvore 
frondosa. Deus é Um. Não alimentem nenhuma diferença de credo ou casta. Levem a mensagem de 
unidade a todas as casas. 

Manifestações do Amor Divino!  

Considerem o amor como o seu próprio alento vital e como o único propósito de suas existências. 

Bhagavan concluiu o discurso com o Bhajan: “Prema Muditha Manase Kaho: Rama! Rama! Ram!” 

Publicação Original: Sanathana Sarathi - Vol. 38 - Número 01 - 1/1995  
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O SACRIFÍCIO LEVA À IMORTALIDADE 
 Data: 25/12/98 – Ocasião: Natal - O Nascimento de Jesus - Local: Prasanthi Nilayam 

Adorado pelos muçulmanos como Alá,  
Como Jeová pelos Cristãos,  

Como o Senhor Vishnu de olhos-de-lótus pelos Vaishnavas,  
E como Sambhu pelos Shivaístas,  

Deus é reverenciado como o Supremo Ser, que confere saúde e prosperidade.  
As pessoas podem adorar a Deus sob vários nomes e formas,  

Mas o mesmo Deus único responde às orações de todos. 

(Poema em Télugo) 

Manifestações do Amor Divino! 

Todos estão cientes de que a vida humana é altamente valiosa, nobre e sagrada. Tendo em vista o bem-
estar da sociedade, os alunos graduados do Instituto Sri Sathya Sai de Ensino Superior, em Anantapur, 
chamando a si mesmos de “Mensageiros de Sathya Sai”, estão desenvolvendo muitas atividades de 
serviço. Primeiro, e principalmente, há que se entender o verdadeiro significado do termo “mensageiro”. 
Todos os seres humanos são mensageiros de Deus. Todos nascem neste mundo pela Vontade de Deus. 
Somente a indagação constante revelará o porquê de Deus enviar Seus mensageiros ao mundo.  

“O dever mais importante do homem é fazer com que o rio do Divino Amor flua a cada um e a todos. O 
homem não nasceu meramente para viver para si mesmo. Somente por dedicar sua vida ao serviço à 
sociedade irá ele enobrecer a si mesmo e atingir a realização pessoal. Deus enviou o homem a este 
mundo para praticar e propagar esta mensagem. Que valor tem o nascimento do ser humano se o 

homem permanece como um fardo pesado sem servir à sociedade?” 

(Poema em Télugo) 

Todos São Mensageiros de Deus 

Tendo nascido como ser humano, o indivíduo deve perceber a divindade em si próprio. O primeiro dever 
de cada um, como mensageiro de Deus, é praticar e propagar os princípios da verdade, do amor e da 
paz, e ter a experiência da bênção e reparti-la com outros. Aquele que propaga os assuntos mundanos, 
passageiros e efêmeros, não pode ser chamado mensageiro de Deus. 

Quando Jesus nasceu, três reis árabes foram vê-lO. Eles estavam extremamente contentes em ver o 
bebê recém-nascido. Ao retornar, o primeiro rei disse à Mãe Maria: “Mãe, a senhora concebeu uma 
criança que ama a Deus.” O segundo rei disse: “Mãe, a senhora concebeu uma criança que será amada 
por Deus.” O terceiro rei disse: “Mãe Maria, sua criança não é diferente de Deus – ambos são um e o 
mesmo.” Uma vez que entendamos o significado intrínseco dessas três declarações, nós conheceremos 
a verdade. Aquele que ama a Deus é o Mensageiro de Deus; aquele a quem Deus ama é o Filho de 
Deus; aquele que entende o princípio da unidade se torna uno com Deus.  

Atualmente, há somente uns poucos que estão propagando a mensagem de Deus, mas a maioria das 
pessoas está fazendo justamente o contrário. Sendo aquele que recebe o amor divino, o homem deve 
propagar o mesmo princípio aos que estão a sua volta. Isso é o que foi proclamado por Jesus na época 
em que deixou seu envoltório mortal: “Todos são um, meu querido filho! Seja igual para com todos.” 
Abandone o apego ao corpo. O corpo é sujeito a mudanças, e perecerá no final. Deus é a encarnação da 
Verdade. A Verdade é aquilo que não muda em todos os três períodos da vida. As pessoas devem 
seguir o caminho da Verdade, a fim de propagarem o Princípio da Verdade e do Amor Divino. Deus ama 
aqueles que seguem o caminho da Verdade. Jesus propagou a divina mensagem do Amor. Ele disse: “A 
Morte é a vestimenta da vida.” E falou, então: “Todos devem abandonar o apego ao corpo e desenvolver 
o apego ao espírito. O corpo é como uma bolha d’água: é meramente uma vestimenta da alma
individual.”

A cultura da Índia (Índia) declara: “O corpo é o templo de Deus, e o espírito que nele reside é 
eternamente divino.” A Divindade imemorial e eterna assume a forma humana de modo a mostrar o 
Caminho da Verdade ao homem. Assim como o filho é o herdeiro legítimo à propriedade do pai, o 
homem tem igual direito às propriedades de Deus, como amor, verdade, tolerância, paz e simpatia. O 
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Princípio do Amor é supremo. O Amor é o princípio fundamental de todos os valores humanos. O Amor é 
Deus: vivam em Amor. 

Todo ser humano é um mensageiro de Deus. O homem não deve gastar sua vida meramente em comer, 
beber e dormir. Na verdade, tal modo de viver é uma mancha na própria natureza humana. Toda 
atividade do homem deve refletir a mensagem divina. Infelizmente, isso não acontece, hoje, com o 
homem. Algumas pessoas reclamam que dedicaram suas vidas à missão de Deus, mas, na realidade, 
não é assim. Elas estão desperdiçando seu precioso tempo com ocupações materialistas. Nada há de 
errado em estudar, trabalhar e ganhar dinheiro, desde que isso seja feito com espírito correto, o que é 
benéfico a si mesmo e a todos. 

Vocês vêem muitas pessoas sofrendo. De que modo vocês as estão ajudando? Jesus se opôs à prática 
do sacrifício de animais em Jerusalém. Como resultado, Ele teve que enfrentar forte resistência. As 
pessoas que ajudam a humanidade sofrem perseguições. 

Adore a Deus no Prazer e na Dor  

As dualidades da vida, como a dor e o prazer, andam de mãos dadas. 

A dor e o prazer coexistem;  
É impossível separá-los.  

O prazer não existe separadamente.  
O fruto da dor é o prazer. 

(Poema em Télugo) 

Esta mensagem sobre a verdade deve ser ensinada ao mundo inteiro. Sem dor, as pessoas não 
percebem o valor do prazer. O valor da luz pode ser percebido somente quando há escuridão. Esse foi o 
ensinamento de Jesus. As pessoas devem superar as dificuldades para serem bem sucedidas na vida. 
Dê felicidade àqueles que sofrem. Considere cada atividade como trabalho de Deus. Desde o 
nascimento, o homem tem tido a experiência da dor e do prazer, mas ele é incapaz de perceber que há 
felicidade na dor. Que tipo de felicidade? Ela está relacionada ao corpo ou à mente? Não! Ela está 
relacionada ao Atma. 

A paz é essencial ao homem nos três níveis – corpo, mente e espírito. Essa é a razão pela qual 
cantamos Shanti (paz) três vezes. O homem só pode obter paz nesses três níveis desenvolvendo amor 
por Deus. Aquele que não tem amor por Deus nunca sentirá paz. Todos os prazeres mundanos são 
passageiros e momentâneos. O mesmo sentimento foi repetido por Shankaracharya: 

“Não tenha orgulho de sua riqueza, descendência e juventude; a onda do tempo pode destruí-los em um 
momento.” 

(Verso em Sânscrito) 

O que é felicidade? Será que é sentar-se numa sala com ar condicionado, ou se deliciar com uma 
comida saborosa? Isso confere felicidade somente nos níveis mental e físico, não no nível do Atma. A 
verdadeira felicidade é a que está relacionada ao Atma. Você não deve temer as dificuldades; elas são 
nuvens passageiras. Não vacile. Siga o coração, que é firme e sem hesitação. A unidade entre cabeça, 
coração e mão é essencial ao homem. Esse é o significado real do sinal da cruz feito pelos cristãos. 
(Swami fez o sinal sagrado da cruz para mostrar como ele cobre o coração, as mãos e a cabeça). Instale 
Deus em seu coração. Contemple-O e realize boas ações. Considere cada atividade como trabalho de 
Deus, e aja de acordo. O mero ato de alimentar os pobres e distribuir roupas aos necessitados não 
constitui Seva (serviço altruístico). Junto com essas ações há de se cultivar amor, que é eterno. Do 
amanhecer ao anoitecer, todas as nossas ações devem ser banhadas com amor. 

Comece o dia com Amor, preencha o dia com Amor, passe o dia com Amor, termine o dia com Amor. 
Este é o caminho para Deus. 

Há muito poucos que tornam pública esta mensagem. Não é suficiente chamar a si mesmo de 
mensageiro: você deve difundir a divina mensagem. Felizes aqueles que dão atenção às palavras de 
Deus. Quer as pessoas os ouçam ou não, desempenhem seu dever difundindo Sua mensagem. 

Muitas pessoas chamam a si mesmas de devotos, sem entenderem o significado e importância do termo 
“devoção”. Devoção não significa proceder a cerimônias e rituais. A devoção verdadeira significa

17
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obedecer à Vontade do Senhor e divulgar Sua mensagem. Apesar de inumeráveis dificuldades, o Rei 
Harischandra nunca se desviou do caminho da verdade. As pessoas devem adorar a Deus tanto nas 
horas de dor como nas de prazer. Infelizmente, devido aos efeitos da Era de Kali1, as pessoas adoram-
No quando tudo vai bem, mas criticam-No nos momentos de dificuldades. Quando foi ordenado que 
todos os discípulos de Jesus fossem crucificados juntamente com Ele, mesmo os seus discípulos mais 
próximos se recusaram a identificar-se como Seus seguidores. Podem, eles, ser chamados de 
verdadeiros devotos? Todos devem estar preparados para sacrificar qualquer coisa pela causa de Deus. 
Sob quaisquer circunstâncias, não desobedeça à vontade de Deus. Isto significa determinação. 
Determinação dá origem ao sacrifício, que leva à imortalidade. 

“É somente o sacrifício - e não a riqueza, as origens e a ação - que conferem imortalidade.” Se o dinheiro 
e a saúde forem perdidos, eles podem ser recuperados, mas se o caráter for perdido, tudo estará 
perdido. Atualmente, os homens estão se empenhando duramente por riqueza e felicidade, enquanto 
negligenciam o caráter. A Verdade e o Amor Divino constituem a verdadeira riqueza. Se você, 
seriamente, seguir o caminho da Verdade, não encontrará quaisquer dificuldades. Como você pode 
esperar que Deus o proteja e lhe derrame Sua Graça se você não aderir à Verdade? A devoção 
verdadeira consiste em aceitar tanto o prazer quanto a dor com equanimidade. Tal divina mensagem 
deve ser passada a todos. A verdadeira mensagem é a mensagem do Amor. Compartilhe o Amor com 
todos. Não há riqueza maior que o Amor. Certa vez, um anjo apareceu em sonho a João e lhe deu um 
livro, pedindo-lhe que o lesse e digerisse seu conteúdo. Aqui, digestão significa colocar em prática a 
essência ali contida. Valmiki descreveu Ravana como um tolo, apesar de ele dominar 64 tipos de 
conhecimento, pois não praticava o que aprendera. Rama, por outro lado, praticava o que havia 
aprendido. 

Siga os Ideais de Jesus 

O Vedanta diz: “O conhecedor de Brahman se torna Brahman ele próprio.” João assemelhava-se com 
Jesus em todos os aspectos, já que constantemente ele O contemplava. Como você pensa, assim você 
se torna. Se você pensa em Deus incessantemente, você assumirá Sua forma. Prahlada nunca desistiu 
de repetir o nome do Senhor, mesmo em momentos de adversidade. Como entregou-se completamente 
ao Senhor Narayana, ele estava protegido. Quando foi jogado ao mar, as ondas assumiram a forma do 
Senhor Narayana. Quando foi empurrado do topo da montanha, o Senhor Narayana o segurou em Seus 
braços, e quando foi picado por cobras venenosas, o veneno transformou-se em néctar. Nunca se sinta 
deprimido quando as dificuldades estiverem lhe oprimindo. Deus nunca lhe imporá provas que você não 
possa suportar. Ele testa seus devotos de várias formas. O teste é o modo de avaliação de Deus. Nunca 
tenha medo de qualquer teste. Esteja pronto para o sacrifício até mesmo de sua vida, pela causa de 
Deus. Somente então, Deus irá protegê-lo. 

Inicialmente, Paulo odiava Jesus. Um dia, Jesus lhe apareceu em visão e lhe perguntou, amorosamente: 
“Paulo, que mal lhe fiz? Por que você Me condena? Todo o seu desespero é conseqüência de seus 
próprios atos; Eu não sou o responsável pelo seu sofrimento.” Então, Paulo transformou-se e alcançou a 
santidade. Dessa forma, Jesus transformou muitos pecadores em santos. Adore a Jesus seguindo Seus 
ideais. Jesus indicou três etapas: a primeira é: “Eu sou o Mensageiro de Deus” - Ele queria propagar a 
mensagem de Deus; a segunda é: “Eu sou o Filho de Deus” - o filho tem direito aos bens do pai. Quais 
são os bens de Deus? Verdade, amor, tolerância, paz e retidão são os bens de Deus. Assim, o homem 
tem que se esforçar por adquirir essas qualidades. Ele tem que praticar, ter a experiência e propagar 
essas virtudes. Somente então o homem merece ser chamado Filho de Deus; a terceira é: “Eu e Meu Pai 
somos um” - esta etapa é alcançada quando o princípio da unidade é percebido. Quando Jesus atingiu 
este estágio, não teve mais sofrimento; estava sempre feliz e preparado para qualquer coisa. Mesmo 
quando foi crucificado, Ele estava sorrindo, pois percebeu que não era o corpo. O corpo está sujeito a 
perecer, mas o que nele habita não tem nascimento nem morte. Na verdade, o residente interno é o 
próprio Deus. Jesus entendeu que o corpo era meramente uma vestimenta, e Ele era o residente interno. 

Você deve ter a fé firme de que é o Mensageiro de Deus. Propague a mensagem de Swami ao mundo 
inteiro. Algumas pessoas podem gostar dela, e outras, não. Não se aborreça com o que os outros digam, 
seja “sim” ou “não”. “Não” e “sim” estão relacionados somente a você, mas, para Sai, tudo é sim, sim, 

1 Era de Kali – era atual, segundo os textos védicos, iniciada com a morte de Krishna, e tida, normalmente, como a Era do Mal, do 
Sofrimento,etc.; segundo Swami, a Kali Yuga (Era de Kali) é a mais propícia à Auto-realização, ou Realização Espiritual, pela 
necessidade a que se vê o homem de buscar Deus.
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sim. Não há defeitos em Deus. Todas as palavras e ações de Deus são perfeitas. Você vê o reflexo, a 
reação e o eco de seus sentimentos. Eles são psicológicos por sua natureza. Deus sempre dá somente 
o que é bom. Entenda e tenha a experiência desta verdade.

Mateus era um cobrador de impostos. Ele regularmente costumava encontrar-se com os pescadores e 
perguntava sobre como eles adquiriram fé em Jesus. Tomé costumava duvidar da divindade de Jesus. 
Tais “Tomés” incrédulos estão aumentando na Era de Kali. Nunca esteja em companhia de tais pessoas. 
Deus é como o fogo, e você é como o carvão. Quando o carvão entra em contato com o fogo, o carvão 
torna-se um com o fogo. Similarmente, quando você entra em contato com Deus, torna-se um com Ele. 
Tenha total fé em Deus. 

Manifestações do Amor Divino! 

Todos são mensageiros de Deus. Todos são encarnações do Amor. Não existe ninguém que não tenha 
amor; mas você pode estar fazendo mau uso dele, desviando-o para relações mundanas. Sem dúvida, 
você precisa cuidar de sua esposa e filhos, mas isso não é tudo. Só Deus é importante. O zero ganha 
valor quando o número um o precede. A lua é zero, o sol é zero, o mundo é zero, e somente Deus é o 
Herói2. Tudo se torna “nada” na ausência desse Herói. Um herói se torna zero se ele se esquece de 
Deus. Tenha total fé no Herói - Deus. Nunca dê espaço para qualquer dúvida. Assim, você está pronto a 
ser bem sucedido. Jesus teve a experiência e propagou esta verdade.  

Proximidade Divina, a Maior Riqueza 

As opiniões variam de pessoa para pessoa. Cada um interpretou a Bíblia de seu próprio modo. Alguns 
escreveram que Jesus nunca nasceu. Alguns escreveram que foi o irmão de Jesus quem foi crucificado 
e não Jesus, e que Ele estava no Japão naquela época. Isso é tudo imaginação. Jesus é Verdade. 

Quando Jesus era criança, Seus pais o levaram para Jerusalém, a uma feira. Depois de algum tempo, a 
Mãe Maria não encontrava seu filho Jesus a seu lado e acreditou que Ele havia se perdido na multidão, e 
procurou por Ele ansiosamente. Finalmente, ela O encontrou num templo, a ouvir com extasiada atenção 
o sermão de um sacerdote. Aquela cena lhe fez lembrar as palavras proféticas de um dos reis árabes,
que visitaram Jesus à época de Seu nascimento, dizendo que Ele amaria a Deus. Ela abraçou seu filho e
derramou lágrimas de alegria. Jesus disse: “Mãe, você pode encontrar-Me na companhia de Deus, mas
você procurou por Mim em outros lugares. Eu considero a divina proximidade como Minha maior
riqueza.”

Há uma profunda mensagem nisso. O homem está à procura de Deus, sem perceber que Ele é todo-
imanente. Ele é a encarnação do Amor e pode ser encontrado somente através do Amor. Quando você 
perceber que está com Deus, para Deus, de Deus, você encontrará Deus em todo lugar. Reforce o 
sentimento de que Deus está em você, com você, acima de você, abaixo de você e em torno de você. 
Como pode você procurar Deus, que é todo-imanente? O santo Thyagaraja expressou os mesmos 
sentimentos em uma canção: “Ó Senhor Rama! Onde devo procurá-lO? Você é meu único refúgio. Eu 
não posso viver sem Você”; e assim dizendo, pulou em um rio. Para sua alegria, ele achou a imagem do 
Senhor Rama no rio. “Ó Rama! Você é tão grande e compassivo; você está comigo sempre. Não 
percebendo esta verdade, desperdicei minha vida em total ignorância.” Ele exaltou Rama de muitas 
maneiras e expressou seus sentimentos em uma canção: “Ó Senhor! Por favor, venha à minha morada.” 
Somente um devoto ardoroso pode entender e ter a experiência da bem-aventurança da unidade com 
Deus. O sabor do açúcar parece amargo para uma pessoa que sofre de malária. O defeito está em sua 
língua, e não no açúcar. Assim é o caso de uma pessoa imersa nos desejos do mundo. Ela não pode ter 
a experiência da doçura da Divindade. Tenha a firme convicção: “Deus está em mim, comigo, em torno 
de mim, atrás de mim.” Quando você pensa nestas palavras, torna-se divino. Nunca dê guarida ao 
pensamento de que você está separado de Deus.  

A Entrega Total Leva à Divina Graça 

Quando distribuí sáris às “mensageiras”, ontem, elas expressaram sua gratidão, dizendo: “Obrigada, 
Swami.” Eu as aconselhei: “Não agradeçam a Mim. Eu não sou uma terceira pessoa. Vocês agradecem 
a sua mãe que lhes serve o alimento todos os dias? Vocês podem agradecer a um estranho de quem 
vocês recebem um favor, mas Eu não sou um estranho.” Assim, nunca digam obrigado a Swami. 
Considerem Swami como seu. Somente então vocês terão o direito de aproximar-se de Swami. Eu não 

2Aqui, Baba faz um jogo de palavras com “zero” e “hero”, que significa herói em português.. 
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desejo nada de vocês para Mim, nem digo ou faço qualquer coisa para Mim. Não quero nada, exceto 
uma coisa – o seu amor. Mesmo isto não é propriedade de vocês: é Minha propriedade. O amor não 
pode ser adquirido por quaisquer meios. Ele é uma dádiva de Deus. Presenteie esta dádiva de amor a 
Deus. Somente assim você terá auto-realização. Este é seu dever. Os antigos costumavam orar: “Ó 
Senhor! Eu Te ofereço meu coração, que é, no entanto, dádiva Sua. Eu Te ofereço o que me 
concedeste. O que mais posso Te oferecer? Gentilmente aceite minha humilde e devota saudação.” 
(Poema em Télugo). Uma pessoa com tão nobres sentimentos é um verdadeiro devoto e uma pessoa de 
sacrifício. 

Exaltar sua própria devoção com a exclusão de outros demonstra egoísmo. Nunca dê espaço ao ego. 
Grandes devotos, como Tukaram, Ramadas e Thyagaraja, tiveram que enfrentar muitas provas penosas 
antes que pudessem obter a Graça de Deus. As dificuldades constituem parte e porção da vida dos 
grandes devotos. Deus submete seus devotos a testes, de maneira que sua fé n’Ele possa ser 
fortalecida, e seus corações sejam purificados. É necessário um grande esforço de sua parte para limpar 
um vaso manchado. As dificuldades têm em vista a limpeza do vaso de seu coração. Quando o ídolo de 
Rama foi retirado de Thyagaraja, ele ficou acometido de pesar. Ele questionou a divindade do Senhor 
Rama: “O Senhor não tem o poder de resolver meus problemas ou está faltando devoção de minha 
parte? Definitivamente, eu tenho devoção; é ao Senhor que falta poder.” Ele continuou nessa disposição, 
exaltando sua devoção, e, nesse processo, tornou-se egoísta. Quando sentou em meditação, a 
sabedoria surgiu sobre ele. Percebeu sua tolice em duvidar da divindade de Rama. Refletiu que sem a 
Graça do Senhor Rama, poderia um macaco cruzar o oceano? Se faltasse poder a Rama, Lakshmana O 
adoraria, ou, por alguma razão, Lakshmi, a deusa da riqueza, serviria a Ele, ou o extremamente 
inteligente Bharata Lhe ofereceria suas saudações? “Ó Rama! Certamente, seu poder é imenso. Foi por 
minha ignorância e insignificância que duvidei de sua Divindade!” Ele buscou o perdão do Senhor e 
entregou-se a Ele. 

Quando você purifica seu coração e se entrega completamente a Deus, Ele se manifesta 
instantaneamente. Ele não Se demora nem por um momento. Isso também foi demonstrado no caso de 
Ramadas. Quando Ramadas entregou-se ao Senhor completamente, Rama e Lakshmana foram 
disfarçados ao Rei Thaneesha e pagaram o tributo em nome de Ramadas. Quando questionados quem 
eram eles, responderam que eram os servos de Ramadas. Assim, vemos que o Senhor se torna o servo 
de Seus devotos, quando há total entrega. Este é o poder da devoção. 

Há muitos obstáculos ao longo do caminho da devoção. Algumas pessoas acusam, criticam e censuram 
Deus nas horas de dificuldades. Cada um deve suportar as conseqüências de seus próprios atos. Deus 
permanece sem ser afetado. Deus é puro, imaculado e sagrado. Deixe as pessoas dizerem o que 
quiserem; fique calmo e tranquilo. Não entre em argumentos desnecessários com elas. Isso somente 
cria inimizade. Fale suave e docemente, com um sorriso no rosto. Isto silenciará o crítico. O sorriso é a 
melhor resposta à crítica. Quando Paulo acusou Jesus, Ele amorosamente foi a seu encontro e lhe deu 
um amável sorriso. A doçura de néctar no sorriso de Jesus transformou o venenoso coração de Paulo. 
Seja sempre alegre, mesmo nas ocasiões adversas. Sempre leve um semblante sorridente, nunca uma 
fisionomia de ‘óleo de rícino’. “A felicidade é a união com Deus.” 

O Verdadeiro Natal em Prasanthi Nilayam 

Manifestações do Amor Divino! 

Celebramos o Natal aqui anualmente. O verdadeiro Natal é celebrado somente em Prasanthi Nilayam, 
onde as pessoas de todas as religiões se unem para celebrá-lo. Geralmente, os hindus celebram os 
festivais hindus, os muçulmanos celebram seus festivais, e os cristãos celebram os seus, e assim por 
diante. Somente em Prasanthi Nilayam essas pessoas de todas as religiões – hindus, muçulmanos, 
cristãos, parsis3, etc., se unem para celebrar o Natal. Prasanthi Nilayam simboliza a unidade de todas as 
religiões. Em qualquer outra parte, as pessoas bebem, comem alimento não-vegetariano e divertem-se 
em nome do Natal; mas o Natal em Prasanthi Nilayam é celebrado em uma atmosfera sagrada. O Natal 
em Prasanthi Nilayam é um dia santo, não um feriad0.4 

Pratiquem tudo o que vocês tiverem aprendido aqui, mesmo depois de retornarem a seus respectivos 
países. Fortaleçam o sentimento de que vocês são mensageiros de Deus e propaguem a divina 
mensagem por toda parte. Este é seu primeiro dever. Não há maior serviço do que este. Esforcem-se 

3 Parsis – seguidores da doutrina de Zoroastro. 
4 Trocadilho com as palavras em inglês: holy day - dia santo, e holiday – feriado. 
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pelo bem-estar do mundo inteiro. O mundo é como uma grande mansão. Os países podem ser 
comparados a seus diferentes aposentos. Não tenha o sentimento estreito de que somente seu país 
deva ser feliz. Tenha a mente aberta. Reze pelo bem-estar de todas as nações. Nesse sentido, os 
antigos rezavam: “Que o mundo inteiro seja feliz.” (“Loka Samastha Sukhino Bhavanthu”). Cultive o 
Amor. Esta é a verdadeira disciplina espiritual (Sadhana). Ontem, as crianças apresentaram um teatro 
magnífico, onde o poder do Amor foi representado. O Amor pode transformar até mesmo os perversos. É 
somente uma questão de tempo, até que os perversos sejam transformados! Sejam pacientes. 
Desenvolvam o Amor mais e mais. Ninguém pode compreender a divindade e a santidade de Swami. 
Vinte anos atrás, quando o Natal foi celebrado pela primeira vez em Prasanthi Nilayam, Eu cantei uma 
canção: 

“O amor é Minha forma,  
A Verdade é Minha respiração,  

A Bem-aventurança é Meu alimento,  
Minha vida é Minha mensagem,  

A expansão é Minha vida,  
Sem razão para o Amor,  

Sem estação para o Amor,  
Nem nascimento, nem morte...” 

Se alguém perguntar a vocês sobre Sai Baba, cantem esta canção. Ela transmitirá toda a mensagem. 
Diga-lhe que o Amor é Sua forma, e que Sua vida é Sua mensagem. Desenvolvam o sentimento de 
fraternidade entre os homens e o da paternidade de Deus. 

Bhagavan concluiu Seu Discurso com o Bhajan: “Prema Mudhitha Manase Kaho...” 

Publicação em Português: Eterno Condutor - Vol. 1 - Número 1 - 10/1999 
Publicação Original: Sanathana Sarathi - Vol. 42 - Número 1 - 1/1999  
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O AMOR DIVINO É A VERDADEIRA RELIGIÃO 
Data: 25/12/99 – Ocasião: Natal - O Nascimento de Jesus - Local: Prasanthi Nilayam 

No momento do nascimento, todos os seres humanos são puros e perfeitos.  
Somente o ambiente e a companhia poluem a mente humana.  

Sigam as ordens de sua consciência.  
Amor e igualdade são os direitos inatos do homem. 

(Poema em Télugo) 

No momento do nascimento, o coração humano é puro, altruísta e estável. Mas com a passagem do 
tempo, o homem perde sua pureza por causa de sua associação com vários indivíduos.  

O Significado de Satsang 

O ambiente e a companhia são os principais responsáveis pelo bem ou mal no homem. Um pedaço de 
papel não tem um aroma próprio. Mas se ele é usado para empacotar pakodas, peixe seco ou jasmins, 
passa a ter o odor associado a eles. O papel não tem qualquer odor por si mesmo. Ele adquire o odor do 
material associado a ele. Por isso se diz: "Diga-me com quem andas e te direi quem és". Como é sua 
companhia, assim você se torna. Assim, vocês devem sempre se unir a boas companhias. Vocês podem 
alcançar qualquer posição elevada com a ajuda de boas companhias. Todos os homens são bons de 
nascença, são as más companhias que os arruínam. Hoje o homem não está fazendo nenhuma 
indagação sobre o que é bom e o que é mau. Tal indagação é essencial antes de se fazer amizade com 
os outros. Adi Shankara declarou:  

"Pelas boas companhias, atinge-se o desapego (do desejo material). 
Pelo desapego, pode se libertar da ilusão.  

A liberdade da ilusão, confere o estado de equanimidade,  
E a equanimidade leva à liberação." 

(Verso em Sânscrito) 

Satsang (boa companhia) ajuda vocês a atingir o controle dos sentidos. 'Sath' é aquilo que é permanente 
e eterno. Neste mundo, tudo é transitório. Só a Divindade é permanente. Seus sentimentos só se 
tornarão nobres e puros quando vocês se associarem com a Divindade. Primeiramente, reconheçam o 
fato de que a má companhia é a causa básica para a queda do homem.  

O homem quer realizar muitas coisas na vida, mas é inibido pelo sentimento de medo que ronda sua 
mente. Somente a associação com Deus tornará o homem destemido. Nem toda flor que desabrocha se 
desenvolverá em uma fruta. Nem toda fruta que a árvore produz amadurecerá. Mas toda fruta madura 
está destinada a cair da árvore. O mesmo também pode ser dito da vida humana. O homem desenvolve 
desejos e entrega-se a práticas indesejáveis que o conduzirão, em última instância, à ruína.  

O Corpo Humano é Para Ter a Experiência do Amor Divino 

O homem inventou várias máquinas maravilhosas que podem levá-lo até mesmo à lua, mas a mais 
maravilhosa e misteriosa de todas as máquinas é o próprio corpo humano, que é criação de Deus. Deus 
não concedeu esta máquina maravilhosa ao homem somente para comer, beber e se divertir. Tudo isto 
também é comum aos animais. Sendo este o caso, o que é tão único no nascimento humano? "O corpo 
é o templo e o morador interno é Deus" (Verso em Sânscrito). Vocês podem ter um carro, mas ele só 
lhes será útil se souberem dirigi-lo. Caso contrário, vocês podem se expor a graves perigos. Igualmente, 
vocês devem saber fazer uso adequado de seu corpo.  

Hoje, o homem é iludido pelo apego. Ele é incapaz de perceber a santidade do corpo humano. Ele está 
claramente utilizando mal o corpo pela entrega aos prazeres do mundo como os pássaros e os animais. 
O corpo humano é concedido para experimentar a verdade e o amor divino, não para indulgir em atos 
maus. Verdade, retidão, paz e amor são as qualidades divinas. Pássaros e animais só têm amor, mas 
não as outras três qualidades. Só aquele que tem estas quatro qualidades é um verdadeiro ser humano. 
O homem deveria fazer uso adequado do corpo. Só então sua vida encontrará realização.  
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A Devoção Unidirecionada das Gopikas 

Manifestações do Amor Divino!  

De todos os presentes de Deus, o tempo e o amor são os mais preciosos. O homem tem que fazer uso 
adequado do tempo para experimentar o divino amor. Mas, hoje, o homem está desperdiçando três 
quartos de seu tempo em atividades mundanas, seja ele um estudante, um chefe de família, um recluso 
ou um renunciante. Então, como ele pode esperar ter pensamentos nobres! Ele é incapaz de realizar 
qualquer atividade sagrada, pois sua mente está anuviada pelo ego. A Bhagavad Gita declara: "O 
homem tem direito sobre a ação, mas não sobre os frutos a ela relacionados" (Verso em Sânscrito). 
Assim, executem todas suas atividades sem esperar qualquer recompensa. Não desperdicem seu tempo 
se preocupando com os frutos de suas ações. Isto é o que quer dizer a afirmação: “O dever é Deus”. A 
Divindade se manifestará uma vez que cumpram seu dever com sinceridade.  

É um engano vocês se considerarem devotos se empreendem atividades de serviço esperando algo em 
troca. Vocês têm que prestar serviço com o sentimento de que Deus está presente em todos. Percebam 
a verdade: "Deus permeia o universo inteiro" (Verso em Sânscrito). Vocês podem dizer que fizeram 
serviço à população rural ou serviram às vítimas da inundação. Mas estes atos não podem ser 
chamados de serviço em seu verdadeiro sentido se vocês têm o sentimento de que serviram aos outros. 
Sirvam com o sentimento de que estão servindo a Deus, pois Deus está em todos.  

Considerem, por exemplo, o épico sagrado Bhagavatham, que aborda o intenso amor e devoção das 
Gopikas por Krishna. “Bhagavatham Chadivithe Bagavatam” em Télugo quer dizer: “Se estudamos o 
Bhagavatham, nos tornaremos bons”. Isto quer dizer que o Bhagavatham confere bondade para todos. 
Ele contém a essência de todos os Vedas. As cinco letras 'Bha', 'Ga', 'Va', 'Ta' e 'Mu' representam 
devoção (Bhakti), sabedoria (Jnana), renúncia (Vairagya), penitência (Tapas) e liberação (Mukti), 
respectivamente. Esta epopéia sagrada descreve em detalhes o anseio das Gopikas por Krishna quando 
Ele foi de Gokul para Mathura, onde estava inteiramente envolvido com os assuntos do reino.  

Sejam Um com o Senhor Como as Gopikas 

As Gopikas foram incapazes de suportar a agonia da separação de seu querido Senhor e estavam 
esperando ansiosamente pelo retorno d’Ele. Toda Gokul tomou a aparência de uma terra árida. Não 
havia nenhuma carência de alimento e confortos em Gokul, ainda assim as Gopikas não podiam 
desfrutar de nenhum deles, pois julgavam que a vida não tinha mais valor sem Krishna, a quem 
consideravam seu verdadeiro alento de vida. Elas perderam a saúde e a felicidade, pois eram incapazes 
de suportar a agonia da separação d’Ele. Krishna, sabendo da situação difícil das Gopikas, chamou seu 
amigo Uddhava e lhe pediu que fosse a Gokul consolar as Gopikas e passar-lhes uma mensagem d’Ele. 
Uddhava era um grande filósofo e sábio. Ele percebia que Krishna era todo-imanente. De acordo com o 
comando de Krishna, Ele foi para Gokul e transmitiu a mensagem de Krishna para as Gopikas e 
Gopalas. Ele lhes disse que elas não deveriam limitar Krishna a um pequeno corpo físico, pensando que 
Ele só estava presente em Mathura. Ele tentou explicar às Gopikas que Krishna é o próprio Deus e que 
Ele está presente em qualquer lugar. Assim, não havia nenhuma necessidade delas se sentirem tristes 
por Ele estar distante.  

Considerando que as Gopikas tinham se rendido totalmente a Krishna, elas não olhavam ou falavam 
com um estranho. Assim, elas levaram uma abelha como intermediária e falaram com Uddhava 
enquanto se dirigiam à abelha. Estando acostumadas a adorar a bela forma de Krishna, elas não 
puderam pensar prontamente em Krishna como uma entidade sem forma. Zombando das pregações de 
Uddhava, elas perguntaram: "Você pratica o que prega? Você está desfrutando a proximidade de nosso 
Senhor Krishna, mas está nos dizendo que experimentemos o Seu aspecto sem atributos e sem forma. 
Nós não queremos sua pregação ou filosofia. Não estamos interessadas em seu Deus sem forma e sem 
atributos. Traga nosso querido Krishna para nós". Elas disseram: "Krishna roubou nossos corações e 
alma. Nós só temos uma mente e ela foi embora com Ele para Mathura, nós não temos outra mente para 
escutar o que você está dizendo".  

A declaração das Gopikas de que elas só tinham uma mente fez Uddhava reconhecer a devoção 
unidirecionada delas. Ele percebeu que o puro, imaculado e eterno princípio divino só pode ser atingido 
por fixar a mente em Deus. As Gopikas lamentaram sua separação de Krishna e disseram: "Nós não 
queremos ver nada mais que a bela forma de Krishna; não queremos ouvir nada, a não ser a música 
melodiosa de sua flauta e não queremos experimentar nada mais que o Seu Divino Amor. Nós choramos
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tanto por Krishna, que nossos olhos estão inchados e não restou uma gota de lágrima neles. Como pode 
o navio de sua mensagem velejar nas areias secas de nossos corações? Assim, volte para o lugar de
onde você veio. Não estamos interessadas no aspecto sem forma da Divindade. Queremos ver a forma
encantadora de nosso Senhor". Ouvindo as palavras das Gopikas, Uddhava percebeu que toda sua
sabedoria não tinha valor. Ele se considerou totalmente ignorante, pois tinha subestimado o amor e a
devoção das Gopikas por Krishna.

Ele parou de pregar e tentou entregar a carta de Krishna, dizendo que ela continha uma mensagem de 
Krishna para elas. Ele queria que elas a lessem. Elas se recusaram a aceitar a carta, dizendo que não a 
poderiam ler, pois não aprenderam o alfabeto (Akshara). Mas suas mentes estavam imersas na forma 
imortal (Akshara Swarupa) do Senhor Krishna. Uddhava estava um pouco bravo com as Gopikas, 
pensando que elas não tiveram respeito nem mesmo pela mensagem de Krishna. Então, uma das 
Gopikas começou a explicar: "Não há porque aceitar a carta de Krishna, pois, como somos analfabetas, 
não a podemos ler. Pode haver uma ou duas entre nós que pode ler. Mas temos medo de que nossas 
lágrimas possam cair na carta e apagar as palavras nela escritas. Há também outra razão. Nosso corpo 
inteiro está aquecido por causa da separação de Krishna. Assim, é possível que a carta seja reduzida a 
cinzas se nossas mãos a tocarem. Você é incapaz de entender nossa situação difícil".  

Elas enviaram uma mensagem a Krishna dirigindo-se à abelha: "Ó abelha, por que você não regressa e 
conta para Krishna que Ele deveria olhar pelo menos uma vez para nós? Você não pode pedir a Krishna 
que ilumine nossos corações escuros com Sua forma resplandecente? Nossa vida se tornou uma árvore 
seca. Por favor, diga a Krishna que ponha alguma vida nela?" (música em Télugo) Radhika rezou: "Ó 
Krishna, de qualquer maneira, vamos morrer por causa da separação de Você. Por favor, nos permita 
estar com Você pelo menos em Sua próxima encarnação. Se Você tomar a forma de uma árvore, nos 
permita ser a trepadeira que se entrelaçará ao Seu redor. Se assumir a forma de uma flor, nos deixe ser 
as abelhas que voam sobre Você. Se for como o Monte Meru, nos deixe ser como uma cachoeira que 
flui por Você. Se Você se tornar o oceano poderoso, deixe que nos tornemos rios que se fundirão em 
Você". (Poema em Télugo). Assim, as Gopikas sempre almejaram a Divina proximidade. Este é o sinal 
da verdadeira devoção. A verdadeira filosofia inclui estabelecer uma relação entre o indivíduo e Deus. As 
Gopikas nunca deram espaço para sentimentos mesquinhos. Elas aspiraram pela relação íntima com 
Deus.  

O melhor caminho para amar a Deus é amar a todos e servir a todos. Tenham a firme convicção de que 
Deus está presente em todos. Não há nenhum lugar onde Deus não exista. Mas vocês não podem ver 
Deus, enquanto houver um sentimento de 'eu' (ego) em vocês. As Gopikas não tinham absolutamente 
nenhum sentimento de ego. O 'eu' delas tinha se fundido com Krishna. Enquanto houver ego em vocês, 
só encontrarão multiplicidade. Uma vez que percebam que Vocês e Eu somos um, encontrarão, em 
todos os lugares, a unidade verdadeira e eterna.  

A Dedicação das Mensageiras de Sathya Sai 

A associação de ex-alunas do Campus de Anantapur1 - as Mensageiras de Sathya Sai - está celebrando 
seu aniversário hoje. Elas estão servindo à sociedade e, conforme o nome sagrado da associação delas, 
estão difundindo a mensagem de Swami. Vocês escutaram o relatório das suas atividades. Na verdade, 
elas fizeram muito mais que o mencionado no relatório. De fato, eu as instruí a fazerem o relatório tão 
breve quanto possível. Embora o relatório delas seja breve, elas estão fazendo um serviço de destaque 
para a sociedade. Não somente aqui, mas também em vários outros países, como o Japão, Canadá, 
EUA, Alemanha, etc., elas estão empreendendo atividades de serviço, apoiando os ideais do Instituto Sri 
Sathya Sai de Ensino Superior. Elas estão gastando seus salários em atividades de serviço. Quando 
questionadas pelos seus pais, elas respondem: "Swami nos deu educação e cuidados médicos gratuitos. 
Nós devemos nossa riqueza e saúde a Swami. Assim, todo nosso salário deve ser dirigido para o serviço 
à sociedade. Não estamos desperdiçando nem sequer um centavo ". Assim, elas estão transformando 
até mesmo seus pais.  

Todos vocês sabem que há uma médica oftalmologista chamada Dra. Vansa em nosso Hospital Geral. 
Ela é viúva. A filha dela estudou em nossa faculdade e agora está morando na Austrália com seu marido. 

1 Na Índia homens e mulheres estudam separadamente. O Campus de Anantapur é a Universidade para mulheres fundada por 
Sathya Sai Baba.
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Ela provocou uma transformação no marido dela e, como resultado, ele também está envolvido 
ativamente em várias atividades de serviço. O marido e a esposa usam seus salários no serviço à 
sociedade. Eles não têm filhos. Dra. Vansa rezou a Mim para que sua filha fosse abençoada com uma 
criança. A filha dela disse que Swami era tudo para ela e que ela não queria ficar envolvida em afazeres 
domésticos por ter filhos. Ela disse que considera todas as crianças como seus filhos. Ela rezou para 
que tivesse a liberdade para realizar atividades de serviço a seu gosto. Há muitas mulheres que têm tais 
desejos nobres, mas, entre os homens, dificilmente encontramos alguém tendo tais sentimentos amplos.  

Desde tempos imemoriais, nasceram na Índia muitas mulheres nobres que deram um exemplo ideal de 
caráter e devoção. Vocês podem ter ouvido falar de Savitri, que trouxe seu marido de volta à vida; 
Chandramati, que extinguiu num instante o fogo selvagem, demonstrando o poder da verdade; Sita, que 
saiu do fogo ardente incólume e Damayanti, que reduziu um mau caçador a cinzas com o poder de sua 
castidade. Todas estas mulheres nobres trouxeram nome e fama a esta terra sagrada da Índia. Não só a 
Índia, o mundo inteiro progredirá por causa das mulheres nobres e de caráter. Então, nunca subestimem 
as mulheres.  

O 75º Aniversário deste corpo está se aproximando. As Mensageiras de Sathya Sai esboçaram planos 
elaborados para o 75º Aniversário e já começaram a executá-los. Elas compraram 1.000 sacos de arroz 
para a distribuição gratuita de alimento para os devotos por 10 dias durante as celebrações do 75º 
Aniversário. Há cerca de 3.000 membros na Organização delas. A sua fé é inabalável e sua devoção a 
Swami está ficando mais forte a cada dia. Elas estão se preparando para distribuir 75.000 sáris. Elas 
querem que todos os sáris tenham o mesmo corte e, assim, já fizeram um pedido com relação a isto. Tal 
devoção e sinceridade estão mais presentes entre as mulheres do que entre os homens.  

De fato, as mulheres simbolizam a devoção (Bhakti) e os homens representam a sabedoria (Jnana). 
Aquele que tem devoção tem o direito a entrar até mesmo nos aposentos do Divino palácio, enquanto o 
que tem sabedoria só tem acesso à sala de audiências de Deus. Talvez vocês saibam que os reis de 
antigamente convocavam reuniões na sala de audiência real, onde só homens se reuniam. Os homens 
não podiam entrar nos aposentos do palácio (Antahpur). Só as mulheres, que simbolizam a devoção, 
têm acesso ao Antahpur de Deus. O que é o Antahpur? Antaratma (o espírito que habita o interior) é o 
Antahpur. É só a devoção, não a sabedoria, que leva a Antahpur. A maioria dos homens que se reuniram 
aqui hoje só está aqui por causa da inspiração de mulheres. As mulheres são responsáveis pelos 
homens seguirem o caminho da devoção. Em Minha opinião, as Mensageiras de Sathya Sai deveriam 
assumir o comando da difusão da mensagem divina por todo o país. O país progredirá principalmente 
pelo esforço das mulheres. Não só a Índia, mas o mundo inteiro deve progredir. A cultura antiga de 
nosso país deveria ser reavivada.  

O coração de Uddhava, que foi considerado um sábio, transformou-se ao ver o amor e a devoção das 
Gopikas por Krishna. Ele dirigiu-se a Krishna com uma oração, pedindo para que pudesse ser 
abençoado com pelo menos uma fração da devoção delas. As Gopikas disseram que tinham só uma 
mente e que ela estava centrada em Krishna. Mas, os homens têm muitas mentes! A afirmação das 
Gopikas é, em si mesma, a filosofia mais elevada.  

O Verdadeiro Espírito de Natal em Prasanthi Nilayam 

Se vocês olham o mundo com uma visão material, vêem variedade. Se olham-no com uma compreensão 
da Divindade tudo parecerá ser a forma de Deus. "Como é a mente, assim você se torna" (Verso em 
Sânscrito). Alá, Jesus, Zoroastro, todos estes são nomes para a mesma Divindade. Atualmente, o Natal 
é celebrado principalmente por cristãos, mas não cometam o engano de achar que ele é somente para 
cristãos. É uma ocasião santa e feliz a ser celebrada por toda a raça humana. Libertem-se de diferenças 
religiosas e filosóficas e ampliem sua religião (Matha) e suas mentes (Mathi). Só há um Deus e Ele é o 
morador interno de seus corações. Se vocês perceberem esta verdade, então toda a humanidade se 
tornará uma única raça. Só há uma religião no universo e é o amor divino (Prema). Alguém sem este 
princípio de amor em seu coração não é hindu, nem cristão, nem muçulmano, nem Sikh. Ele não é 
melhor que um demônio. A unidade total de todas as religiões só pode ser vista em Prashanti Nilayam. 
Imaginem que fenômeno é, cristãos de 64 países do mundo se reunirem aqui para celebrar o Natal. Este 
princípio de unidade é a verdadeira devoção. Swami reitera que esta não é uma celebração só para 
cristãos, mas é uma ocasião santa para toda a humanidade. É o desejo de Swami que tais diferenças 
sejam completamente erradicadas.  



Organização Sri Sathya Sai Baba 
www.sathyasai.org.br 

26

Há várias tarefas diante das Mensageiras de Sathya Sai. Mera distribuição de alimento, medicamentos e 
administrar programas de Bal Vikas não são o bastante. Claro que, tudo isto é necessário, mas junto 
com todas estas atividades, os ensinamentos espirituais também são essenciais. Se o elemento 
espiritual de vida é perdido, a vida é um desperdício. Então, todos vocês se assegurem que a vida 
espiritual esteja na vanguarda de todas as suas atividades. Estas palavras não só são direcionadas às 
mulheres Mensageiras de Sathya Sai. Os jovens também devem realizar atividades semelhantes.  

As Mulheres Podem Transformar o Mundo Inteiro 

As mulheres geralmente têm menos liberdade que os homens. Se, simplesmente, as mulheres tivessem 
recebido o nível de liberdade permitido aos homens, o modelo da sociedade na face da terra teria sido 
mudado. Elas trabalham sob muitas dificuldades impostas pelos maridos, pais e filhos. Apesar de 
pressões severas de todos os lados, elas estão avançando. Por outro lado, os homens dificilmente têm 
tais constrangimentos. É surpreendente o porquê de pessoas com tal liberdade não entrarem em 
indagações espirituais ou serviço social. Qual a utilidade de sua educação se não a usam para o serviço 
à sociedade? Vocês podem muito bem jogar seus livros no fogo.  

Acumulem Caráter e não Riquezas 

É mais importante acumular caráter (Guna) do que riqueza (Dhana). A riqueza é acumulada por muitas 
pessoas. Que riquezas elas levam consigo quando deixam este mundo? Nenhuma. É claro que a pessoa 
tem que obter riqueza. Mas, o acúmulo de riqueza deveria estar dentro de limites. Todas as suas 
faculdades deveriam estar à disposição da sociedade. Somente então seu país progredirá.  

Vocês sabem muito bem o tipo de inquietação que está prevalecendo no mundo inteiro atualmente. 
Medo e terror os perseguem onde quer que vocês vão. É o dever da juventude corrigir esta situação. Em 
primeiro lugar, vocês devem servir aos seus pais. Então, cuidem de sua família. Sirvam à sua 
comunidade. Podem, então, realizar a tarefa de servir ao seu país. Mas não anseiem pelos frutos de 
seus esforços. A recompensa apropriada para todas suas ações lhes será concedida por Deus. O 
próprio serviço ao país se torna adoração a Deus.  

Estudantes - Mensageiras de Sathya Sai!  

Swami está contente com os serviços que vocês executaram até agora. Mas, é o desejo de Swami que 
todas vocês devem executar muito mais. Vocês sabem como uma mãe as abençoa. É necessário a 
vocês agirem de tal modo que adquiram as bênçãos e a aprovação de seus pais. Amanhã, vocês 
também podem se tornar mães. Sirvam aos seus pais hoje de forma que, por sua vez, seus filhos 
possam servi-las em tempos de necessidade. Como vocês semeiam, assim colhem.  

A única coisa que vale a pena adquirir neste mundo é o amor divino. Esta é a aquisição mais nobre que 
conduz à bem-aventurança e à imortalidade. Uma vez que obtenham isto, tudo mais no mundo será de 
vocês, basta pedir. Para isto, vocês devem, primeiro, se engajar no trabalho social. O desejo fútil de 
obter qualificações educacionais mais e mais elevadas deve ser moderado. Vocês podem adquirir tanta 
riqueza quanto sejam capazes, mas usem-na para o bem-estar da sociedade. Contemplem Deus com 
toda sua mente e coração. Só então poderão atingir a meta de suas vidas.  

Bhagavan concluiu Seu Discurso com o Bhajan: “Prema mudhitha Manase Kaho..."  

Publicação Original: Sanathana Sarathi - Vol. 43 - Número 1 - 1/2000 
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ENFRENTEM A INVEJA COM AMOR 
Data: 25/12/00 – Ocasião: Natal - O Nascimento de Jesus - Local: Brindavan 

A paciência é a verdadeira beleza nesta terra sagrada da Índia.  
O sentimento doce neste país é o sentimento pela mãe.  

O caráter é valorizado acima até da própria vida.  
As pessoas esqueceram dos princípios básicos da cultura da Índia  

E, atualmente, estão imitando a cultura ocidental.  
Os indianos não estão conscientes da grandeza da sua própria herança cultural,  

Assim como o poderoso elefante não está consciente de sua própria força. 

(Poema em Télugo) 

Manifestações do Amor Divino!  

Rapazes e Moças!  

Desde tempos antigos, esta terra foi o berço de sábios, profetas e santos que propagaram a cultura 
sagrada da Índia para o resto do mundo e ganharam nome e fama; mas tais almas nobres estão 
esquecidas hoje. Vocês devem reconhecer que a reputação da Índia é completamente dependente de 
sua riqueza espiritual e de nada mais. Simplesmente, pensem vocês mesmos sobre a dificuldade da 
Índia dos dias atuais; a mesma Índia que uma vez difundiu a luz da Divindade para o resto do mundo. 
Nesta terra sagrada, muitos homens de nobreza e virtude tiveram que suportar muito sofrimento e 
críticas, contudo, permaneceram firmes na sua resolução de estabelecer um exemplo para a 
humanidade.  

Jesus Foi Vítima da Inveja dos Perversos 

Hoje, vocês têm que se lembrar dos ideais que Jesus representava. De tempos em tempos, muitas 
almas nobres, dotadas com imenso poder espiritual, nasceram para propagar ensinamentos sagrados 
para o mundo. Elas se esforçaram muito para fazer do mundo um lugar bom para se viver. Mas sem 
entender suas nobres intenções, pessoas tolas tentaram ridicularizá-las e persegui-las. Desde seu 
nascimento, Jesus teve que enfrentar muitas tentações e tribulações. Quando o nome e a fama de almas 
nobres se difundem amplamente, muitas pessoas se tornam invejosas. A história da Índia está repleta 
com muitos exemplos que testemunham esta verdade. A inveja (asuya) e a ausência de inveja (anasuya) 
são irmãs. A inveja tem três filhos: desejo, raiva e ódio. A Trindade Divina (Brahma, Vishnu, e 
Maheswara) nasceu da ausência de inveja. As forças malévolas do desejo, da raiva e do ódio causam 
muitos problemas para as pessoas. Jesus também sofreu de todas as formas possíveis, embora se 
esforçasse incansavelmente pela paz e o bem-estar da sociedade. Ele era a síntese da compaixão e o 
refúgio dos pobres, necessitados e desamparados. Mas muitas pessoas tentaram criar dificuldades para 
Ele, já que não gostavam dos Seus ensinamentos e de Suas atividades sagradas. O ódio deles por 
Jesus aumentava dia a dia. Até mesmo os sacerdotes se viraram contra Jesus, pois se tornaram 
invejosos da Sua popularidade crescente. Mas os pescadores tinham Jesus em alta estima. Eles 
começaram a seguir Seus ensinamentos e se tornaram Seus discípulos. Como Ele se tornou cada vez 
mais popular, muitas pessoas, por inveja, colocaram obstáculos no caminho d'Ele e, até mesmo, 
tentaram matá-lO.  

Jesus teve doze discípulos. Judas era um deles. Mas ele traiu Jesus. Naquela época, havia só um 
Judas, mas hoje há muitos "Judas". Hoje, o mundo está mergulhado em perturbação por causa do 
aumento no número de traidores como Judas. Eles são mesquinhos e facilmente tentados pelo dinheiro. 
Judas traiu Jesus por algumas moedas de prata. Até mesmo dois mil anos atrás, o dinheiro era a 
principal tentação do homem. Por causa da ganância por dinheiro, pessoas recorrem a meios maus e 
injustos, distorcem a verdade e fazem falsa propaganda. Este era o caso naquela situação e é o mesmo 
agora. Ninguém precisa ter medo de tais falsas alegações. Por que deveria-se ter medo do erro que não 
se cometeu? No passado, muitas pessoas perversas tiveram inveja das personalidades divinas que 
atingiram fama mundial pelos seus ensinamentos sobre verdade e retidão. Até mesmo hoje não há 
nenhuma falta de tais pessoas más.  

A Resolução de Bhagavan de Servir à Humanidade é Inabalável 

Hoje, muitas pessoas têm inveja de Sai, já que Seu nome e fama estão se difundindo amplamente. Eles 
nem realizam nenhuma atividade boa, nem podem tolerar se outra pessoa estiver fazendo o bem. A

27
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região de Rayalasema sofreu de escassez de água potável desde o tempo da regência britânica. Havia 
muitos líderes e homens ricos, mas nenhum deles levou adiante a tarefa de prover água potável para 
esta região. Foi Sai Baba que matou a sede das dezenas de milhares de pessoas de Rayalasema.  

Atualmente, o custo de cirurgias de coração é de cerca de milhares de rúpias. Novamente, foi Sai Baba 
que estabeleceu Hospitais de Super Especialidades onde as mais caras cirurgias de coração são 
realizadas totalmente sem custo. A área de educação está corrompida pelo dinheiro a uma tal extensão 
que tem-se que pagar 20.000 rúpias como 'donativo' para que uma criança seja admitida na escola 
primária. Mas Sai Baba está provendo educação gratuita desde o nível primário até a pós-graduação. 
Nenhum outro indivíduo ou governo foi capaz de prover educação ou cuidado médico gratuitos para o 
povo. 

Algumas pessoas são tão mesquinhas que perderam o senso para entender e apreciar a santidade 
associada com estas atividades. Algum deles foi capaz de realizar pelo menos um milésimo do que Sai 
Baba está fazendo? Não, não, não! Só Sathya Sai Baba empreendeu tais tarefas nobres sem um traço 
de egoísmo. O coração de Sai é puro, os sentimentos d'Ele são sagrados e Ele é totalmente abnegado. 
Sathya Sai Baba representa os 3 P's: Pureza, Paciência e Perseverança. Não há nenhum traço de 
egoísmo em Sai Baba, da cabeça aos pés. Ele está prestando serviço totalmente abnegado. Por que 
estes que têm ao menos uma inteligência modesta são incapazes de reconhecer esta verdade? Por que 
estão realizando falsa propaganda? Eles estão fazendo assim devido a sua ganância por dinheiro. Não 
somente isso. O dinheiro é a causa da conversão de pessoas de uma religião para outra. Até mesmo 
esses que usam vestes ocres (renunciantes) se tornaram invejosos da prosperidade uns dos outros e 
instigam falsa propaganda.  

A pessoa não se torna um santo ou desenvolve devoção só por usar vestes ocres.  
A pessoa não se livra de seus pecados somente por segurar a Gita em uma das mãos. 

(Poema em Télugo) 

O que dizer sobre o papel dos líderes religiosos (Petadhipathis) nisto? Até mesmo alguns dos 
denominados 'ascetas' estão se envolvendo nesta atividade má. Não devemos criticar ninguém, mas sou 
forçado a contar-lhes tudo isso, porque a situação atual demanda. Não tenham medo de qualquer falsa 
publicidade.  

Outro Hospital de Super Especialidades em Bangalore foi construído a um custo de 3 bilhões de rúpias 
(cerca de 60 milhões de dólares, pelo câmbio da época). Nesta imensa terra da Índia, vocês encontram 
algum político no poder que se associe com tais causas nobres? Por outro lado, eles descaradamente 
falam mal dos outros. Pessoas que tentam colocar obstáculos no caminho das atividades sagradas não 
são seres humanos de forma alguma. Eles são verdadeiramente demônios. Até mesmo se o mundo 
inteiro estiver repleto de tais demônios, a resolução de Sai nunca mudará. Algumas pessoas, devido a 
sua mesquinhez, estão tentando manchar a imagem de Sai Baba. Eu não almejo nome e fama. Desta 
forma, não perco nada devido a suas falsas alegações. Minha glória irá aumentar dia a dia. Nunca 
diminuirá nem um pouco se eles publicarem a sua falsa propaganda no mundo inteiro em letras 
garrafais. Alguns devotos parecem estar perturbados com estas falsas declarações. Eles não são 
verdadeiros devotos de forma alguma. Tendo conhecido o poder grandioso de Sai, por que deveriam ter 
medo do ‘grasnido dos corvos’? Não se deve ser desencaminhado por tudo aquilo que está escrito nos 
murais, que é dito nas reuniões políticas ou publicado como contos vulgares pela imprensa. Vamos 
decidir firmemente propagar os princípios da verdade, da retidão e do amor. Sathya Sai Baba não tem 
nenhum traço de egoísmo n'Ele. Eu estou gastando milhões de rúpias para aliviar o sofrimento do pobre 
e do desamparado. Minha resolução é alimentar o faminto e dar educação às crianças pobres. Há muitos 
milionários neste mundo que são tão mesquinhos e têm uma mente tão limitada que jogam seus cães 
sobre as pessoas que pedem esmolas em suas portas. É vergonhoso considerá-los como seres 
humanos.  

Estas pessoas são incapazes de fazer sequer um milésimo do que Sathya Sai Baba está fazendo para a 
sociedade, mas descaradamente fazem falsas alegações. Seria muito melhor se elas seguissem Sathya 
Sai Baba e dessem um exemplo para o resto do mundo. Eu não tenho desejos ou ambições. Não há 
nenhum traço de inveja em Mim. Eu sou o amor personificado. O amor é Minha própria vida. A sabedoria 
é o fruto que Eu concedo. Estes dois formam a base da Minha vida.  
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Lembrem-se do Destino Daqueles Que se Opuseram à Divindade 

As pessoas que realizam falsas alegações estão fadadas a se arruinarem. Os que instigam tal falsa 
publicidade também conhecerão sua destruição. O dinheiro deveria ser utilizado para realizar ações 
corretas. Ele não deveria ser usado para propósitos maus. Sirvam a seus semelhantes com todo o amor 
e compaixão. Coloquem-nos no caminho certo e os façam felizes. Eu não tenho medo de qualquer falsa 
propaganda que as pessoas possam fazer. Por quê Eu deveria ter medo quando sigo o caminho da 
verdade, retidão e amor? Deixem as pessoas dizerem o que quiserem; Eu não sou perturbado.  

Hoje, estou explicando em detalhes a vocês o princípio do amor que Eu sustento. Durante a época de 
todo Avatar, as pessoas más colocam em prática seus estratagemas. Na época de Krishna, haviam 
pessoas mal-intencionadas, como Kamsa, Sisupala, e Dantavakra, que fizeram o máximo para prejudicá-
lO. Quando Rama encarnou para o estabelecimento do Dharma, Ele também foi sujeitado a muito 
sofrimento. Ele foi enviado para a floresta em exílio durante 14 anos onde teve que passar por muito 
sofrimento. Até sua esposa (Sita) foi afastada d’Ele. No final das contas, o que aconteceu a todos os que 
tentaram criar dificuldades para os seres divinos? Os que acusam estes seres e os fazem sofrer estão 
cometendo o pior dos pecados. Se a pessoa não puder realizar ações meritórias, é melhor manter-se 
quieta em vez de realizar tais ações pecaminosas.  

Há algumas pessoas que reivindicam ser devotas e tomam caminhos equivocados. Elas sentem que sua 
aparência física as tornará respeitadas. De forma alguma. É a sua natureza sagrada que os torna uma 
boa pessoa. Assim, deve-se levar uma vida de verdade e retidão. O princípio do amor é o mesmo em um 
e em todos. Todos devem permanecer unidos pelo laço do amor. Então, o mundo inteiro se tornará uma 
família. Jamais poderemos alcançar a felicidade se contraímos e fragmentamos o amor e 
desenvolvemos o ódio.  

Eu levo uma vida repleta de amor do amanhecer ao anoitecer. Estou dando educação gratuita de alta 
qualidade a milhares de estudantes. Não meramente educação gratuita; Estou mostrando para eles 
através do exemplo, o caminho para levarem vidas ideais. Quando estes estudantes saem, algumas 
pessoas tentam poluir as mentes deles com sentimentos maus. O que quer que os outros possam dizer, 
nossos estudantes são como ouro. O próprio pó dos pés deles evita a maldade dos outros. Os 
bacharéis, rapazes e moças, de nossas instituições, estão levando vidas sagradas e exemplares.  

Trair Deus é o Pior Pecado 

As "Mensageiras de Sathya Sai", associação de ex-alunas do colégio de Anantapur, está realizando 
várias atividades de serviço em muitos países. Elas estão encorajando seus maridos para que sigam o 
caminho do serviço. Nossos antigos estudantes estão trabalhando em vários países como Suíça, 
Estados Unidos, Japão, China, Rússia,. Alguns estrangeiros estão tentando suborná-los, pedindo-lhes 
que criem histórias contra Sathya Sai Baba. Na Suíça, quando uma de nossas estudantes foi abordada 
por alguém lhe pedindo que inventasse histórias contra Sai Baba, ela ficou tão enfurecida que 
imediatamente tirou o sapato para dar uma lição naquela pessoa. Ela perguntou: "Esta é a religião que 
você ensina? É este o ideal que sua religião propaga? Que vergonha! Saia daqui!” Mas há alguns 
traidores como Judas que estão sendo subornados para lançar falsas acusações contra Sai Baba.  

No final das contas, o que aconteceu a Judas? Ele se sentiu um miserável por ter traído Jesus por 
dinheiro. Ele chorou de arrependimento. Ele se bateu, enquanto dizia: "Que vergonha! Eu sou um traidor. 
Eu traí meu próprio mestre e Deus". E trair Deus é o pior de todos os pecados. Tal traição nunca poderá 
ser reconciliada em qualquer número de nascimentos. Assim, nunca tentem trair Deus. Amem a todos. 
Saúdem até mesmo os que criticam vocês, pois a Divindade está presente em todos. Não deteriorem 
suas mentes dando guarida para sentimentos de raiva. Rezem a Deus com amor. Todas as almas e 
encarnações nobres no passado, também tiveram que suportar críticas. Vocês podem perguntar por que 
tal crítica deve surgir. A crítica, de fato, aumentará sua glória. O prazer é um intervalo entre duas dores. 
A sombra segue a luz. Não se deve ter medo da sombra. Há luz até mesmo na sombra. Luz e sombra 
não podem existir separadamente. Há um princípio de unidade entre elas. Assim, não reajam a qualquer 
crítica lançada contra Swami ou qualquer outro ancião. Simplesmente ignorem, dizendo que vocês não 
tem nada a ver com isto. Se alguém lhes apontar erros, vocês podem certamente corrigi-los. Mas se 
alguém lançar falsas acusações contra vocês, não precisam se preocupar com isto. Estejam contentes. 
Se a crítica é feita em voz alta, ela se perde no ar rarefeito. Se é feita dentro de si mesmo, vai para si 
mesmo. Sendo este o caso, por que vocês devem ficar perturbados? Deixem qualquer um dizer qualquer 
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coisa; permaneçam tranqüilos. Considerem tudo que acontece como bom para vocês. Com tal 
equanimidade, continuem seu bom trabalho.  

O Amor, Por Si Só, Pode Santificar Suas Vidas 

No futuro, vocês testemunharão muito mais eventos gloriosos. Não há nada que Sathya Sai não possa 
realizar. Na realidade, Ele pode assustar as pessoas com temor e maravilhá-las com Suas ações. Mas a 
única meta d'Ele é fazer todo mundo feliz. “Loka samasta sukhino bhavantu” (Que o mundo inteiro seja 
feliz). Os que aspiram pelo bem-estar dos outros nunca terão dificuldades. Nenhuma dificuldade poderá 
estremecê-los. Um pequeno exemplo: certa vez, Buddha encontrou o demônio da inveja que disse: 
"Buddha, eu vou engolir você". Buddha sorriu e disse docemente: "Ó demônio da inveja, Eu também 
amo você". Ao escutar as palavras amorosas de Buddha, o demônio se transformou imediatamente em 
uma pomba, que simboliza amor e paz, e voou.  

A pessoa só se torna um devoto, no verdadeiro sentido do termo, quando cultiva paciência e conquista 
as más qualidades da raiva, do ódio e da inveja com o amor. Não se sintam engrandecidos pelo elogio 
ou deprimidos pela culpa. Não é adequado da parte de vocês amarem só os que os elogiam e odiar os 
que os criticam. Sejam equânimes com o elogio e a censura. A crítica só os ajudará a progredir. Assim, 
não alimentem o ódio contra esses que os criticam. Aceitem qualquer coisa boa que entra em seu 
caminho. Ignorem tudo que é ruim. As pessoas podem elogiar ou criticar, mas ninguém pode abalar Sai. 
Sai vive na verdade. Ninguém pode abalar a verdade em nenhum momento. Levem suas vidas com esta 
forte convicção. Desenvolvam fé em Deus dia após dia. Com o aumento da fé, toda a maldade perecerá. 
Não abandonem as práticas espirituais que vocês têm feito desde o princípio. Como Jesus enfrentou 
todas as dificuldades com fortaleza, Ele vem sendo adorado e venerado até hoje.  

Uma vez, um jovem discípulo perguntou para Jesus: "Ó Mestre, quando sou confrontado com qualquer 
problema, como devo resolvê-lo?" Jesus respondeu: "Ó tolo, não busque soluções para seus problemas. 
Ame a Deus que está instalado em seu coração. Ame até mesmo aqueles que odeiam você, porque 
Deus também está presente neles. Como você poderá ter sofrimento quando ama a todos? Seu coração 
será preenchido de bem-aventurança quando amar a todos". A resposta de Krishna a Arjuna foi similar 
quando este perguntou: "Swami, há alguma pessoa que é muito querida a Você?” Krishna respondeu: "Ó 
tolo, eu não tenho amigos nem inimigos. Estou presente em todo coração. Eu resido até mesmo nos 
corações desses que Me criticam. Quem vê Deus em todos e os ama é muito querido a Mim. A pessoa 
está intimamente relacionada a Mim, não pelo nascimento, mas pelo seu intenso amor por Mim. Tendo 
estado comigo por tanto tempo, é bastante surpreendente que não tenha entendido esta verdade básica. 
Ó, Arjuna, você me fez sentar em sua carruagem, mas não na carruagem de seu coração". Deve-se 
instalar Deus em seu próprio coração. Na realidade, vocês não precisam instalá-lO; Ele já está lá. É o 
bastante se souberem a verdade de que Deus está presente em seus corações. Uma vez que 
reconheçam esta verdade, vocês mesmos se tornarão Deus.  

O que vocês têm que propagar para o mundo é somente o amor. Não existe nada que não seja o amor 
neste mundo. O Amor é Deus. O amor é vida e o amor é tudo. Assim, cultivem o amor cada vez mais. 
Não deixem suas mentes oscilarem sob nenhuma circunstância. Uma mente oscilante se torna profana. 
Foi por isto que Thyagaraja cantou certa vez: "Ó mente, não oscile e não se iluda. Você sofre por causa 
da ilusão." Considerem o amor como sua própria vida. O amor, por si só, torna sua vida sagrada. Só 
alguém com amor é um verdadeiro ser humano. O amor é o homem. O homem é amor. O homem é 
Deus e Deus é amor. É o amor que unifica tudo. Então, desenvolvam amor. Trilhem o caminho da 
verdade e da retidão e levem uma vida repleta de paz. Não há nenhum poder, nenhum ideal e nenhum 
apoio maiores que os valores humanos da verdade, retidão, paz e amor. Estes quatro valores são os 
princípios que sustentam a vida. Pratiquem estes quatro valores e santifiquem suas vidas.  

Manifestações do Amor Divino!  

Sejam destemidos. Não tenham medo nem sequer se um raio estiver para cair em suas cabeças. A 
morte só vem uma vez, não duas. Ela está fadada a vir, um dia ou outro. Assim, não tenham medo da 
morte. Estejam prontos para qualquer coisa. Não tenham nenhum medo de seguir a verdade. 
Preencham suas vidas com amor. Só então suas vidas serão santificadas. Nenhuma prática espiritual, 
como a repetição do Nome e a meditação, pode redimir suas vidas se vocês não praticarem a verdade e 
o amor. Deixem que qualquer coisa aconteça, se agarrem a estes valores. Somente estes valores
podem conferir felicidade e prosperidade para o mundo inteiro. Desenvolvam o amor cada vez mais. Não
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prestem atenção à crítica dos outros porque vocês não estão cometendo nenhum erro. Que erro pode 
haver se a pessoa ama a Deus? Tenham um amor inabalável por Deus até seu último suspiro. Não 
dêem guarida para conflitos ou dúvidas. 

Cada um tem que enfrentar as conseqüências de suas ações. Ninguém pode predizer quando e como, 
mas a pessoa está destinada a enfrentá-las. Mas quando pensam constantemente em Deus, vocês 
nunca sofrerão. Deus os protegerá de todo sofrimento. Ele sempre estará com vocês, em vocês, ao 
redor de vocês, os protegendo. Vocês podem adorá-lO com qualquer nome - Jesus, Rama, Krishna, etc., 
mas lembrem-se que Deus é um, a meta é uma, a verdade é uma, e o amor é um. O amor é Deus. 
Instalem este princípio de unidade em seus corações e tenham fé inabalável nele. Não fragmentem seu 
amor em atividades ruins. Entendam o princípio da unidade e se fixem nele.  

Então, Deus certamente cuidará de vocês onde quer que estejam, 
Na floresta ou no céu,  

Na cidade ou numa aldeia,  
No topo da montanha ou no meio do mar profundo. 

(Poema em Télugo) 

Ninguém tem o direito de negar o seu Deus. Devido ao impacto da Era de Kali, as pessoas estão 
seguindo caminhos incorretos para obter dinheiro. Elas chegam ao ponto de matar outras pessoas por 
causa de dinheiro. Para elas, o dinheiro é tudo. Não se deveria lutar para ganhar dinheiro. A pessoa 
deve se esforçar para ganhar a riqueza do amor. Quando vocês têm a riqueza do amor em sua posse, 
nunca sofrerão. 

O Laço Sagrado de Amor entre Swami e Seus Estudantes 

Manifestações do Amor Divino!  

Eu espero não estar causando problemas falando muito. Na realidade, estou dando a vocês um grande 
esclarecimento. As pessoas que estão desencorajadas devem receber o tônico da coragem, então não 
terão qualquer fraqueza.  

As "Mensageiras de Sathya Sai" estão prestando serviços básicos à sociedade. Às vezes, elas até 
abdicam de sua comida enquanto participam de atividades de serviço. Mas esta não é uma prática boa, 
já que deteriorará a saúde delas. Elas quiseram contribuir para o Hospital de Super Especialidades que 
está sendo construído em Bangalore. Sendo mulheres, se sentiram tristes por que não era possível 
realizarem alguma atividade de serviço no local da construção, como carregar tijolos, etc. Elas coletaram 
7 milhões e meio de rúpias das suas próprias pequenas economias e enviaram a quantia para a 
Organização Sri Sathya Sai sem Me informar. Não somente elas, mas há muitos ex-alunos de nossa 
faculdade que estão trabalhando no exterior. Embora estejam trabalhando no exterior, eles pertencem a 
Swami. Alguns deles esperaram juntos aqui por meses, sem mesmo comer adequadamente. Eles 
também economizaram algum dinheiro para contribuir para o hospital. Eles enviaram 4 milhões e meio 
de rúpias para a Organização Central para este fim.  

Nós não queremos seu dinheiro. Nós queremos seu amor. Nós queremos seu bem-estar, progresso e 
felicidade. Onde quer que vocês estejam, levem vidas exemplares. Alguns estão com a impressão de 
que pessoas ricas estão contribuindo com milhões e milhões de rúpias para este hospital. Nós não 
estamos lhes pedindo. Eles também não nos estão dando. Eu estou contente com até mesmo uma 
pequena contribuição oferecida com amor. Muitas pessoas ofereceram a Jesus vários presentes, mas 
ele não aceitou nenhum deles. Mas quando uma velha senhora lhe ofereceu uma pequena moeda, Ele 
aceitou alegremente e a manteve consigo até seu último suspiro, já que o oferecimento foi feito com 
amor. Semelhantemente, o que Eu quero é amor, não dinheiro. Assim, muito mais hospitais surgirão no 
futuro. Eu não peço nenhuma ajuda a ninguém. É a Vontade da Verdade (Sathya Sankalpa), e o que Eu 
estou fazendo é bom. Se a pessoa realizar qualquer trabalho bom, ele está destinado a dar frutos. É 
Minha bondade que atrai toda a ajuda.  

Estudantes! Rapazes e Moças!  

Levem de volta o dinheiro que vocês nos deram. Não somente agora, Eu nunca quis dinheiro em 
nenhum momento de Minha vida. Seu amor, progresso e bem-estar é o que Eu quero. Eu serei agradado 
se vocês levarem vidas exemplares com uma boa conduta. Angariem o bom nome de que os estudantes 
Sathya Sai são bem comportados. Dinheiro vem e vai, moralidade vem e cresce. Desenvolvam sua 
moralidade e caráter. Sejam corajosos. Compartilhem seu amor com os outros. As pessoas de fora não 
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estão conscientes do amor e devoção que os estudantes e devotos têm por Mim. Eles nem mesmo ligam 
para sua saúde quando vêm me servir. Mas Eu não quero tal serviço. Vocês devem se alimentar bem. 
Não se prejudiquem, não submetam o corpo a nenhum sofrimento pois Deus é seu habitante interno. 
Tornem-se felizes; então, sirvam à sociedade. Vocês têm ido para várias aldeias e servido aos pobres. 
Não há nenhum serviço maior que este. Esta riqueza de serviço é muito maior que milhões de rupias. 
Vão para toda aldeia; sirvam aos pobres e alimentem os famintos.  

Um Novo Projeto Para Ajudar os Pobres e Necessitados 

Como Eu mencionei recentemente a vocês, li uma notícia em um pequeno pedaço de papel, que 
aconteceu de Eu encontrar um dia destes. Havia uma mãe pobre que não tinha possibilidade de 
alimentar seu filho. Ela não tinha mais marido. Todos os dias ela pedia esmolas para alimentar seu filho. 
Algum tempo depois ocorreram chuvas pesadas continuamente durante quinze dias. 
Conseqüentemente, ela não pôde sair para mendigar. Uma manhã o filho dela começou a chorar, "Mãe, 
eu tenho fome. Me dê algo para comer". Em tal situação, o que ela poderia lhe dar? Ela se sentiu 
desamparada e chorou. Ela pensou consigo mesma: "Filho, Deus não me deu a força para alimentá-lo". 
Naquele momento de desamparo, ela conseguiu obter veneno de alguma maneira, misturou-o com água, 
deu ao filho e bebeu. Ambos morreram. Eu me senti muito triste por, nesta terra da Índia, que é 
conhecida como a deusa do alimento (Annapurna), existirem algumas pessoas que não conseguem 
alimentar seus próprios filhos.  

Daquele dia em diante, Eu tomei uma resolução firme. As crianças devem ser alimentadas corretamente 
e receber educação adequada. Assim, Eu fiz depósitos fixos de 10 mil rupiaspara tais mães e seus filhos 
desamparados. Eles receberão juros de mil rúpias por mês. Não são mil rúpias o bastante para alimentar 
uma mãe e seu filho? Mas podem existir alguns vigaristas que tentarão explorar a inocência delas. Eles 
podem incentivá-las a investir essas 10 mil rúpias em um negócio para seus próprios fins egoístas. É por 
isto que o gerente do banco recebeu instruções rígidas com relação a isto para dar somente o juro todos 
os meses para a mãe em questão.  

Não é possível educar as crianças se elas estiverem morando em uma aldeia diferente. Nós queremos 
mantê-las perto e pedimos ao governo que nos desse um pedaço adequado de terra. Mas eles não nos 
deram e Eu parei de lhes pedir. Nós temos nosso próprio pomar. Eu decidi usar aquele pedaço de terra 
para construir casas para estas famílias pobres. Eu não quero nenhuma árvore frutífera. Eu pensei que, 
ao invés de utilizar a terra para cultivar frutas, é melhor utilizá-la em prol das crianças pobres. Nós vamos 
construir casas com dois quartos, uma cozinha e um banheiro para cada mãe e seus filhos. Eles podem 
morar durante toda a vida nestas casas e cuidar de suas necessidades com os juros que obtêm do 
banco. Eu assumirei a responsabilidade de prover educação para estas crianças. Nós temos muitos 
estudantes, rapazes e moças, que podem ensiná-los e treiná-los. Nossos rapazes e moças estão 
prontos para realizar qualquer serviço. Eu não quero elogiar Meus próprios estudantes, mas vocês não 
serão capazes de achar estudantes como eles em qualquer outro lugar. Eles são muito virtuosos. Eu 
quero que Meus estudantes prestem serviço aos pobres e necessitados e aliviem o sofrimento deles. 
Estudantes, vocês não precisam prestar atenção ao que os outros dizem. Tomem uma decisão firme de 
servir à sociedade e santificar suas vidas.  

Dentro em pouco, Eu irei para Puttaparthi. Muito em breve, o Encontro Esportivo dos Estudantes vai 
acontecer. Eles precisam ser encorajados. A construção de casas para os pobres também tem que ser 
iniciada. Então, por volta do dia 19, estarei de volta aqui (Brindavan) para a inauguração do Hospital de 
Super Especialidades que vai beneficiar todo o estado de Karnataka. Todos os doentes de coração 
deste estado devem ser curados de suas doenças. Diariamente, 30 a 40 operações acontecerão. Para 
este propósito, serão empregados 30 cirurgiões, com altos salários. Haverá de 8 a 10 salas de cirurgia. 
Pelo menos 25 a 30 cirurgias de coração devem acontecer diariamente. Nenhum paciente deve sofrer de 
parada cardíaca. Esta é Minha forte determinação. Eu não quero fazer qualquer distinção entre estados. 
Todos os estados são Meus. Todos pertencem a Mim e Eu pertenço a todos vocês. Não tenham 
nenhuma dúvida. Não dêem espaço para nenhuma fraqueza. Eu estou pronto para dar tudo que vocês 
precisam. Sejam corajosos. Por que temer quando Eu estou aqui?  

Rapazes e Moças!  

Sigam os comandos de seus pais e os façam felizes. Casem-se, se eles quiserem, e levem uma vida 
exemplar de um chefe de família. Eu os abençôo a todos e finalizo Meu Discurso.  
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Daqui a alguns minutos, as "Mensageiras de Sathya Sai" vão apresentar uma peça. É um drama 
exemplar, diferente dos que vocês vêem na televisão. Atualmente, a TV se tornou muito comum. As 
mentes dos jovens estão sendo estragadas assistindo televisão. Não há nenhum dano se bons 
programas são mostrados, mas o governo está encorajando programas que não são bons para as 
crianças. Não queremos um governo assim. Nós queremos um governo que faça as pessoas trilharem o 
caminho da verdade e da retidão. O Governo de Deus é o verdadeiro governo. Há pessoas que estão 
trabalhando para seus fins egoístas. Não as sigam. O egoísmo se tornou o modo de vida delas. Não 
deixem que ele se torne seu modo de vida. Não se unam a políticos. Sigam o caminho do serviço. Vão 
para todas as aldeias. Sirvam a todos. A melhor forma de amar a Deus é amar a todos e servir a todos. 
Aprendam esta arte do serviço. Muito feliz! - Chala Santosham.  

Bhagavan concluiu Seu Discurso com o bhajan "Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare". 

Publicação Original: Sanathana Sarathi - Vol. 44 - Número 01 - 1/2001 
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DEUS NUNCA ABANDONA SEUS DEVOTOS 
Data: 25/12/01 – Ocasião: Natal - O Nascimento de Jesus - Local: Prasanthi Nilayam 

Somente quando as pessoas banirem o ódio e a violência,  
desenvolverem os sentimentos de amor  

e adquirirem a sabedoria para compreenderem que todos são um, 
a terra se tornará verdadeiramente o céu. 

(Poema télugo) 

Manifestações do Amor Divino! 

“Falem a verdade, falem agradavelmente e não falem uma verdade ofensiva” (Verso das Escrituras 
Sagradas). Estes três correspondem aos valores morais, sociais e espirituais, respectivamente. O 
homem é a combinação destes três valores. Ele não pode ser verdadeiramente chamado de ser humano 
se não tiver estes três valores. Sem as ondas, não pode haver oceano. Sem raios, não pode haver sol. 
Da mesma forma, alguém sem amor não pode ser chamado de ser humano. Assim como as ondas estão 
para o oceano e os raios estão para o sol, assim também o amor está para o homem. 
Conseqüentemente, o homem deve preencher a sua vida com amor. Ele não deve nem odiar ninguém, 
nem se envolver em violência. Deve encher seu coração com compaixão. Quem tem compaixão, tem 
coração. O ego e os desejos ilimitados são os responsáveis pelas qualidades perversas no homem. 
Alguém com ego não pode ter compaixão em seu coração. 

A Verdadeira Natureza do Homem 

Não se deve levar uma vida de egoísmo e interesse pessoal. Deve-se manter em mente a situação que 
prevalece no país e agir de acordo. O homem não pode levar uma vida totalmente independente. Ele 
tem que depender da sociedade. Não deve levar uma vida de egoísmo. Deve levar em consideração o 
momento e as circunstâncias e viver em harmonia com a sociedade. A natureza é uma combinação de 
indivíduo, sociedade, criação e Deus. O indivíduo deve servir à sociedade e tentar visualizar a Criação 
em Deus. Jesus disse que a vida de um indivíduo era inútil se ele não percebesse os seus deveres para 
com a sociedade. Onde há unidade há pureza, onde há pureza há divindade, onde há divindade há bem-
aventurança. As pessoas devem reconhecer a relação íntima e inseparável que existe entre unidade, 
pureza e divindade. Devem desenvolver a unidade e a pureza para atingir a divindade. Os nossos 
antepassados podiam visualizar a unidade na diversidade porque eram puros. Mas o homem moderno, 
devido ao impacto da Era de Kali, fragmenta a unidade na diversidade. 

De acordo com o Vedanta, o homem é uma combinação de matéria (Bhutakasa), mente (Chitthakasa) e 
espírito (Chidakasa). O mundo aparente (Bhutakasa) corresponde ao corpo e tudo que é visto a olho nu. 
Tudo que é visto está destinado a desaparecer, o que significa que o mundo é transitório e efêmero. O 
sol, as estrelas e a via Láctea que estão a bilhões de quilômetros da Terra também fazem parte do 
mundo aparente. Os rios, mares, florestas e montanhas, todos são parte deste mundo. Eles constituem 
os elementos (Bhutas) e os seres vivos. Um mundo tão vasto é envolvido pela natureza mental 
(Chitthakasa) e forma uma diminuta parte dele. Vocês podem muito bem imaginar a imensidão da 
natureza mental. O mundo aparente, que consiste no sol, nas estrelas, nos rios, nos oceanos, etc., forma 
uma parte minúscula da natureza mental. Vocês podem perguntar-se como isto é possível. Tudo que 
vocês vêem, por exemplo, o sol, as estrelas, os oceanos, as montanhas, etc., está impresso em suas 
mentes. Da mesma forma, o mundo aparente está contido em vocês como uma pequena entidade. O 
mundo aparente e a natureza mental se relacionam ao corpo e à mente, respectivamente. Existe uma 
base fundamental para estes dois que é chamada de Chidakasa (nível espiritual) pelo Vedanta. Este 
corresponde ao Eu Superior. O ser humano é uma combinação destes três - corpo (Bhutakasa), mente 
(Chitthakasa) e Eu Superior (Chidakasa). O primeiro se refere ao que vocês pensam que são, o 
segundo, àquele que os outros pensam que vocês são, e o terceiro, a quem vocês realmente são.  

A natureza do homem é infinita e imortal. Esta vida humana é subestimada como inferior e medíocre. As 
pessoas negam a existência do Eu Superior já que ele não pode ser visto. O nível espiritual (Chidakasa) 
simboliza o Eu Superior. Ele não tem nenhuma forma. É invariável e transcende tempo e espaço. O 
Vedanta o descreve como “sem atributos, puro, morada final, eterno, imaculado, iluminado, livre e 
personificação do sagrado”. O mundo aparente corresponde ao estado de vigília, a natureza mental ao 
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estado de sonho e o nível espiritual ao sono profundo. No nível espiritual, experimenta-se apenas bem-
aventurança. Isto pode ser entendido pelo fato de que vocês experimentam paz quando dormem bem à 
noite. Essa é a bem-aventurança do Eu Superior. O homem, sendo uma combinação de corpo, mente e 
Eu Superior possui um poder imenso, porém torna-se fraco quando se identifica com o corpo. 

Quando vocês dizem: este é meu corpo e minha mente, isto quer dizer que vocês são diferentes deles. 
De fato, vocês são o mestre (o Eu Superior). Dominem a mente e se tornem mestres. Como o homem 
pode, sendo o mestre de tudo, considerar-se inferior e fraco? O nível espiritual é a verdadeira forma do 
homem. O mundo aparente, a natureza mental e o nível espiritual correspondem ao direto, indireto e 
sagrado. O nível espiritual transcende nome e forma. Ele é descrito como: “Deus é a personificação do 
som, da mobilidade e da imobilidade, da luz, da fala, da bem-aventurança eterna, da majestade 
suprema, da ilusão e da riqueza” (Verso das Escrituras Sagradas).  

Jesus Ensinou a Lição do Amor e do Serviço à Humanidade 

O Eu Superior transcende as limitações da forma. Buddha e Jesus fizeram esforços concentrados para 
ter a visão do Eu Superior. Buddha percebeu que nomes, formas e relações físicas são transitórios. Ele 
disse que não se devia ser iludido por elas. “Tudo que é visto está destinado a perecer” (Verso das 
Escrituras Sagradas). Ele estudou vários textos sagrados e tinha um público composto de muitos 
eruditos, mas não estava satisfeito. Finalmente, concluiu que só se pode alcançar o Nirvana pelo uso 
apropriado dos cinco sentidos. Nenhuma prática espiritual pode dar o resultado desejado se os sentidos 
são mal utilizados. Tenham uma visão sagrada. Falem boas palavras. Ouçam apenas o que é bom. 
Mantenham pensamentos nobres. Não há nenhuma prática espiritual maior que esta. Este era o 
ensinamento de Buddha. O mesmo também foi ensinado por Jesus. 

Os pescadores procuraram Jesus para realizar seus desejos mundanos. Pedro queria mais peixe. Mas 
finalmente, percebeu a futilidade dos desejos mundanos. Ele quis ir além do nível do corpo e da mente, 
de acordo com o ensinamento de Jesus. Jesus disse para ele desistir do ódio e amar e servir a todos. 
Ele o exortou para que desenvolvesse fé no princípio da unidade. Muitos discípulos de Jesus 
interpretaram os ensinamentos d’Ele do seu próprio modo.  

Quando Jesus estava sendo crucificado, Ele ouviu uma voz etérea: "Todos são um só, meu filho querido, 
seja equânime com todos". Quando a mãe Maria estava chorando, Jesus lhe disse: "A morte é a 
vestimenta da vida." A morte é como mudar de roupa. Vocês vêem alguém vestindo a mesma roupa todo 
dia? Da mesma forma que trocam de roupa todo dia, vocês mudam o corpo de nascimento em 
nascimento. É o corpo que morre, não o princípio da vida. O Espírito é imortal e não-dual. Realizar a 
natureza não-dual do Espírito é a verdadeira sabedoria, disse Jesus. “A percepção do Uno sem um 
segundo é a sabedoria verdadeira”, “Deus é o Uno sem um segundo” (Versos das Escrituras Sagradas). 
O homem atribui nomes e formas a Deus por causa de seus sentimentos mundanos e propensões 
externas. Na verdade, só há um Deus. Nós dizemos em nossos cânticos devocionais: o Deus único tem 
muitos nomes. Desistam do apego ao corpo. Somente então poderão desenvolver apego ao Eu 
Superior. Como vocês são dotados de um corpo físico, têm que cumprir seus deveres diligentemente. 
Porém, não sejam iludidos com o sentimento de que isto é permanente.  

Todas as relações físicas são como nuvens passageiras e estão sujeitas a mudar. Somente a verdade 
não sofre mudança. Isto é o nível espiritual, o princípio do Eu Superior. É imutável; não tem forma 
específica. Vocês podem escolher isto na forma que escolherem. Uma mãe tinha quatro filhos. O 
primeiro pediu a ela um suco vermelho, o segundo um suco verde, o terceiro um suco preto e o quarto 
um suco branco. Então o que a mãe fez? Sendo inteligente, ela despejou o mesmo suco em copos de 
cor vermelha, verde, preta e branca para satisfazer seus filhos. Nossos corpos são como estes copos. 
Não devemos nos guiar por diferenças nos corpos. Devemos perceber a unidade do espírito interno. Os 
copos e as cores podem ser diferentes, mas o suco doce (Eu Superior) é o mesmo em todos. O corpo 
está destinado a perecer mais cedo ou mais tarde. Vocês terão que enfrentar a miséria se estiverem 
apegados ao corpo. Para alcançar a imortalidade e experimentar a bem-aventurança, vocês têm que 
transcender nome e forma. Uma vez que vocês têm um corpo, têm que cuidar dele. Mas não devem 
estar indevidamente apegados a ele ou preocupados com ele. A ignorância é a causa básica da 
preocupação. O que tem que acontecer acontecerá. Então, nunca cedam espaço para a preocupação. 
Desenvolvam a fé no princípio do Eu Superior. Este era o principal ensinamento de Jesus.  
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Todos São Filhos de Deus 

Mateus era um dos doze discípulos de Jesus. Ele era um coletor de impostos por profissão e costumava 
encontrar os pescadores para coletar impostos. Jesus costumava ministrar ensinamentos sagrados 
diariamente aos pescadores. Mateus anotou todos os seus ensinamentos e escreveu o Evangelho 
sagrado. Mais tarde, muitos outros escreveram evangelhos baseados em seus próprios sentimentos. Em 
nenhuma parte Jesus declarou que ele era Deus ou o Mestre. Ele sempre tratou Deus como seu Pai e 
mostrou o caminho para experimentar a unidade na multiplicidade. Ele sempre disse que todos eram 
divinos.  

Há quase quinhentos anos atrás, no norte da Índia, viveu um homem que costumava repetir 
constantemente, "Eu sou Deus". As pessoas costumavam espantar-se com esta declaração e o 
consideravam louco. Mas alguns eruditos desenvolveram ódio por ele. Pensaram que mesmo depois de 
estudar vários textos e adquirir conhecimento, não ousavam fazer tal reivindicação. Eles abordaram o rei 
e apresentaram uma acusação contra o homem. Quem é um verdadeiro erudito? Somente quem tem 
equanimidade é um verdadeiro erudito. Mas aqueles eruditos perderam a equanimidade e ameaçaram o 
rei de deixar o país se aquele homem não fosse castigado. O rei perguntou aos eruditos o que poderia 
ser feito. Sob a ordem dos eruditos, o rei ordenou que as pernas dele fossem cortadas. Mesmo quando 
suas pernas estavam sendo amputadas, ele não sentiu dor. Ele estava dizendo: "Eu sou Deus, eu sou 
Deus." Até o sangue que corria de seu membro torturado estava proclamando: "Eu sou Deus. Eu sou 
Deus". Então o rei se arrependeu de ter dado atenção às palavras dos eruditos tolos. Compreendeu que 
o homem era um verdadeiro devoto de Deus. O rei o reconheceu e concordou com a afirmação de que
ele era um verdadeiro devoto. Jesus também sofreu nas mãos daqueles que não entenderam a verdade.

Desde o início, Jesus nunca disse que Ele era Deus. Ele só disse que Deus era seu pai. Ele ensinou às 
pessoas que só havia um Deus e que todos eram seus filhos. Seus críticos reclamaram ao sacerdote-
chefe contra Jesus. O sacerdote sabia que Jesus estava falando a verdade. Mas eles não apoiaram 
Jesus para proteger suas próprias posições. Foi decidido que Jesus devia ser crucificado. O governador 
emitiu as ordens, mas depois ele se arrependeu. Quando Jesus ressurgiu da morte no terceiro dia da 
sua crucificação, ele proclamou a sua divindade. 

Todos São Personificações da Divindade 

Os romanos trataram Jesus como persona significando ‘alguém sagrado’. A palavra inglesa pessoa 
(person) foi derivada desta palavra. Ela quer dizer que existe divindade em todos. Por isso eu me refiro a 
vocês como personificações da divindade. Eu e vocês somos um. Todos somos divinos.O espírito divino 
existe em todos.Não existe nenhum ser humano sem divindade. Não há nenhum princípio de vida sem 
Deus. A divindade permeia todas as formas. “Com mãos, pés, olhos, cabeças, boca e orelhas 
permeando tudo, Ele permeia o universo inteiro” (Verso das Escrituras Sagradas). A Bíblia e o Alcorão 
contêm muitos ensinamentos sagrados. Mas as pessoas tolas que não entendem seus ensinamentos os 
estão tomando de formas erradas.  

Ele é conhecido como Allah pelos muçulmanos, 
Como Jeová pelos devotos cristãos,  

Como o Senhor de Olhos de Lótus pelos adoradores de Vishnu, 
Como Shambhu por aqueles que veneram Shiva.  

Sob qualquer forma que Ele seja adorado,  
Ele alegremente responde,  

Concede a graça de fama e fortuna,  
E espalha felicidade e alegria.  
Ele é aquele, o Supremo Ser.  

Conheçam-no como Alma Suprema. 

(Poema télugo) 

Vocês estão atribuindo vários nomes e formas a Deus para sua própria satisfação, mas Deus é 
essencialmente um. Seja Ele Rama, Krishna, Allah ou Jesus, todos os seus ensinamentos são 
destinados à emancipação do homem. Nenhuma religião prega violência ou prejudica alguém. Algumas 
pessoas malignas estão interpretando mal os ensinamentos sagrados e se envolvendo em ações más. 
Todas as almas nobres ensinaram coisas sagradas. Elas disseram: "amem a todos". Elas não pregaram 
o ódio. Deus nunca diz a alguém para matar os outros. Ninguém tem qualquer direito de matar o outro
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porque o mesmo Eu Superior está presente em todos. Em nome de Deus, as pessoas estão cometendo 
crimes odiosos. Isto não é bom para ninguém. Amem a todos, Sirvam a todos. Não digam nada de mal. 
É melhor manter o silêncio do que proferir palavras ásperas. Vocês podem santificar o seu tempo 
falando com gentileza e suavidade. Todos vocês são personificações do amor. Vocês não podem 
obrigar, mas podem falar sempre com gentileza. Não há nenhum Deus maior que o amor. O amor é 
Deus, Deus é amor. Vivam em amor.  

Destruam as más qualidades. As pessoas mal intencionadas tentam atribuir sua mesquinhez a Deus. 
Isto é um sinal de ignorância. Não dêem atenção a tais pessoas. Tenham fé em seu próprio Ser Interior. 
Caso contrário, vocês não podem ter amor por Deus. Devido a defeitos no sistema de ensino moderno, o 
amor está diminuindo no homem dia-a-dia. O ódio está aumentando. O homem está esquecendo a 
verdade e, assim, se sujeitando ao perigo. Ele esqueceu a natureza humana por ter desenvolvido 
tendências animais. A verdadeira espiritualidade reside em destruir as tendências animais e transformar 
a natureza humana em natureza divina. Não é possível alcançar a divindade sem livrar-se da 
animalidade. Hoje o homem está se comportando como um animal por causa de seu amor egoísta. Tal 
pessoa nunca poderá desfrutar felicidade. Ela sempre estará imersa na miséria. Quanto mais vocês 
amam os outros, maior será a alegria que experimentam. Quanto mais vocês odeiam, mais miseráveis 
suas vidas serão.  

Manifestações do Amor Divino! 

Entendam que Deus é a personificação do amor e, então, o homem também o é. “Deus toma a forma de 
homem” (Verso das Escrituras Sagradas). Então, vocês são Deus. Existe divindade até nos animais. 
Pode-se ouvir as vacas e búfalos mugindo: ”Amba” (Mãe Divina). Isto é o suficiente para provar a 
existência da Divindade neles.  

Entoem o Nome Divino Para Redimir Suas Vidas2 

Quando Jesus era uma criança, seus pais o levaram a Jerusalém onde havia muita gente reunida para 
um festival. Depois de certo tempo, a mãe Maria não o encontrou ao lado dela e pensou que ele se 
perdera na multidão. Os dois começaram a procurá-lo freneticamente. Finalmente, eles o encontraram 
ouvindo com atenção extasiada o sermão de um sacerdote em uma sinagoga. Ela o abraçou e chorou de 
alegria. Então Jesus disse: "Mãe, por que você devia estar preocupada se Eu estava na companhia de 
Deus, meu Pai."  

Naqueles dias, as pessoas costumavam sacrificar pombos no templo de Jerusalém pensando que Deus 
seria agradado. Jesus buscou pôr fim a estas práticas cruéis. Como Buddha, ele pregou a não-violência. 
Ele foi ao lugar onde os pombos eram vendidos e libertou todos. As pessoas afetadas se rebelaram 
contra ele. Mas Jesus continuou sem se importar com a hostilidade. Ele não dava qualquer importância 
ao elogio ou crítica, pois eles pertencem ao corpo, não ao Ser Interior. 

O mesmo também é declarado no Mahabharata. Quando Krishna estava recebendo a reverência 
principal (Agratambulam) dos Pandavas, o malvado Sisupala começou a lançar insultos a Krishna. Ele 
disse: "Você pensa que merece esta honra porque roubou os sáris das Gopikas quando elas estavam 
tomando banho? Não se auto-engrandeça, cale-se!” Ou acha que merece isto porque passou o seu 
tempo com elas? (Poema em télugo) Ouvindo Sisupala ofender Krishna desta maneira, Dharmaraja 
chorou. Krishna lançou o próprio prato em que o oferecimento era feito a Ele em Sisupala, o que o 
decapitou. Não foi a roda de Krishna que o matou como algumas pessoas acreditam. Naquele momento 
o sangue de Sisupala lançou-se aos pés de Krishna. Vendo isto, Dharmaraja ficou perplexo. Ele disse:
"Krishna, Sisupala o ofendeu sem limites. Como o sangue dele caiu a Seus pés?" Sorridentemente
Krishna respondeu: "Dharmaraja, elogio ou ofensa se relacionam ao corpo e não ao Eu Superior. Além
disso, Sisupala estava pensando em Mim e repetindo Meu Nome o tempo todo. Ele pode ter feito isto
com ódio, mas Eu não estou preocupado com isto."

"Na Era de Kali, cantar o Nome do Senhor é o único caminho para a liberação." 

(Verso das Escrituras Sagradas) 

Qualquer tarefa poderosa pode ser realizada cantando o Nome Divino. Para práticas espirituais como 
meditação e penitência, é preciso haver tempo e lugar específicos. Mas para cantar o Nome Divino, 
nenhuma restrição precisa ser seguida. Onde quer que estejam, seja o que for que estiverem fazendo, 
vocês podem cantar o Nome Divino. “Em todos lugares, a toda hora, sob quaisquer circunstâncias, 
contemplem Deus” (Verso das Escrituras Sagradas).  
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Uma das pessoas que discursou anteriormente, um membro dos Mensageiros de Sathya Sai, pediu que 
Swami nunca os esqueça. Pensar que Deus esqueça alguém é apenas sua imaginação, o reflexo, a 
reação e a ressonância de seus sentimentos internos. Deus nunca esquece ninguém. São somente os 
devotos que lembram ou esquecem de Deus. Deus ama a todos igualmente. Então, desenvolvam amor. 
Evitem todas as tendências malignas.  

O sistema de ensino moderno está desenvolvendo qualidades ruins nos estudantes. Alguém, com más 
qualidades, não deverá ser chamado um estudante de forma alguma. Como Srinivasan disse, os 
Estudantes Sai não são assim. Algumas pessoas dizem ser estudantes Sai e se envolvem em atividades 
más. Mas, os nossos estudantes, são muitos sagrados e virtuosos. Ninguém pode apontar um dedo 
acusador para eles. Hoje muitas pessoas estão ofendendo o nome de Sai para seus próprios ganhos 
egoístas dizendo-se devotos de Sai. De qualquer modo elas estão cantando o Nome Divino apesar das 
suas más intenções. Só a repetição do nome de Deus lhes dará a liberação. Não cedam espaço a 
quaisquer qualidades más. Nunca dêem uma chance para acusação. Levem suas vidas cheias de amor. 
Considerem o amor como Deus. Não há nada maior que o amor. 

Bhagavan concluiu Seu Discurso entoando o cântico devocional “Prema Mudita Manase Kaho…” 

Publicação Original: Página Oficial da Índia - Página Oficial da Índia - www.srisathyasai.org.in  
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AMOR E MORALIDADE - AS NECESSIDADES DO MOMENTO 
Data: 25/12/02 – Ocasião: Natal - O Nascimento de Jesus - Local: Prasanthi Nilayam 

Abandonem o orgulho e toda a afeição, 
Reduzam raiva e mantenham todos os cuidados, 

A restrição dos anseios é o caminho para a riqueza, 
Evitar a cobiça é o caminho real para a alegria. 

(verso sânscrito) 

Manifestações do Amor Divino! 
Neste mundo cada ser possui cinco aspectos, a saber: ser, consciência, bem-aventurança, forma e 
nome. O estado de ser, a consciência e a bem-aventurança são os três atributos permanentes de todos 
os indivíduos. Nome e forma são transitórios. O homem esqueceu o seu Ser verdadeiro e está 
conduzindo a sua vida acreditando que o nome e a forma são reais e que o mundo efêmero é eterno. 
Deus está além de todos os atributos e sentimentos. É muito estranho que o homem atribua qualidades 
e sentimentos a Ele. O mais essencial para cada indivíduo é conhecer o amor, verdade e compaixão 
infinitos de Deus. Embora o homem seja essencialmente divino, ele está se conduzindo como um 
demônio e esqueceu a sua divindade inata. Todo homem é dotado das qualidades da determinação e 
destreza. Aquele que faz uso destas virtudes somente para causas nobres é um verdadeiro ser humano. 
O poder cósmico está no umbigo de Deus. Por isso Ele é conhecido como Hiranyagarbha. Como Ele é 
repleto de brilho e irradiação divinas diz-se que é a própria personificação da beleza e do esplendor. A 
vida de um ser humano é a mais nobre porque ele é dotado do princípio de Hiranyagarbha. Deus é 
também conhecido como Prajapathi, pois é o criador de todo o universo. Para compreender o princípio 
da divindade, vocês precisam compreender o significado interior de cada nome de Deus. Deus possui 
vários nomes, e cada um deles tem um profundo significado interior. Por isso nossos antepassados 
costumavam escolher como nome de seus filhos um dos nomes de Deus. 
Hoje o homem está à procura de Deus e faz perguntas sobre a natureza da divindade. Se Deus está 
dentro, por que a necessidade de procurá-lo do lado de fora? Deus é a personificação do amor. A 
verdade é a Sua própria forma e natureza inata. Não existe retidão maior do que seguir a verdade. Mas o 
homem hoje é incapaz de compreender o significado da verdade. Ele considera a inverdade como 
verdade para satisfazer os seus desejos. Em primeiro lugar ele deveria tentar compreender a sua 
verdadeira natureza que é verdade, conhecimento e infinito. Deus doou aos homens os Vedas, os 
Sasthras, Puranas e Itihasas para abrir seus olhos para a verdade que é essencialmente divina. Neste 
mundo, cada homem é dotado da verdade, da retidão e do amor. Ele é a personificação de Sath, Chith e 
Ananda. Estes atributos são verdadeiramente divinos. Sath é o eterno e imutável. Chith é Chaitanya 
(conscientização). O Atma é um outro nome para Deus. Bhrama é um sinônimo. Está presente em todos 
os homens sob a forma de consciência. Aquele que compreende este princípio é um verdadeiro ser 
humano. Sath, Chith, Ananda e verdade, conhecimento e infinito são palavras diferentes, mas possuem 
o mesmo significado.
Neste mundo temos várias escolas de pensamento como o ateísmo, dualismo, Não-dualismo, não-
dualismo qualificado, etc. O nome divino de Kesava é o mais importante de todos. A essência de todas 
as filosofias está contida nisto. Ela consiste de três silabas: ka + esa + va, que representam a trindade de 
Brahma, Easwara e Vishnu respectivamente. Portanto, Kesava simboliza os princípios da criação 
(Brahma), sustentação (Vishnu) e dissolução (Easwara). O homem poderá compreender o seu próprio 
Ser se contemplar sobre o nome divino de Kesava e compreender o seu significado. 
Nossos antigos sábios empreenderam investigações e inquirições profundas para compreender a 
Divindade. Finalmente declararam ao mundo: Eu visualizei o Ser supremo que brilha com o fulgor de 
bilhões de sóis e que está além de Thamas – a escuridão da ignorância. Eles exortaram o homem a se 
esforçar para ter a visão da Divindade. A partir daí, o homem começou a acreditar em Deus. Mas com o 
passar do tempo sua fé começou a diminuir. Ele está sujeito à tristeza em virtude da sua descrença em 
Deus. 

Aquele que é conhecido como Alá pelos muçulmanos, 
Como Jeová pelos aspirantes a cristãos, 

Como Senhor dos Olhos de Lótus pelos adoradores de Vishnu, 
Como Sambhu pelos que reverenciam Siva, 

Em qualquer modo que é reverenciado, Ele responde com alegria, 
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E confere a graça da fama e da fortuna 
E verte felicidade e alegria. 

Ele é o Um, 
O Ser Supremo. Chamem-No de Paramatma. 

(poema télugo) 
Deus é um só, mas possui vários nomes. Surgiram várias religiões diferentes, mas todas conduzem à 
mesma divindade. 

As religiões são várias, mas o objetivo é um só. 
As roupas são muitas, mas o fio é um só. 

As jóias são inúmeras, mas o ouro é um só. 
As vacas são muitas, mas o leite é um só. 

Os seres são vários, mas o alento é um só. 
As castas são várias, mas a humanidade é uma só. 

(poema télugo) 
Portanto, se todos pesquisarem sobre a sua verdadeira natureza, poderão vivenciar a verdade. 
Jesus foi uma alma nobre. Ele declarou que era filho de Deus, mas nunca disse que era Deus. Quando 
nasceu, três reis foram para o oriente guiados por uma estrela até um abrigo de animais em Belém onde 
o bebê Jesus estava deitado em uma manjedoura. Ele irradiava um brilho divino. O primeiro deles disse:
“Esta criança amará a Deus”. O segundo disse: “Ele será amado por Deus”. O terceiro disse: “Ele amará
a todos. Ele Não é diferente de Deus”. Aquele que ama a Deus é um mensageiro de Deus; aquele a
quem Deus ama é o filho de Deus; aquele que compreende o princípio da unidade torna-se uno com
Deus. Este é o significado interior das frases que aparecem na Bíblia: aquele que você pensa que é;
aquele que os outros pensam que você é e aquele que você realmente é. Vocês devem compreender a
importância destas frases.
A criança foi criada pela mãe Maria e seu pai trabalhava como carpinteiro. Na época de um festival em 
Jerusalém, a criança Jesus foi levada até lá por seus pais. Eles perderam a criança no meio da multidão 
e não a encontraram. A mãe Maria ficou naturalmente preocupada. Finalmente foram até o templo para 
rezar. Para sua surpresa encontraram o jovem Jesus saindo de lá. Durante todo o tempo a criança tinha 
ficado no templo ouvindo os discursos sagrados dos rabinos (sacerdotes judeus) do templo. A mãe 
ansiosa o pegou e começou a fazer perguntas sobre o que tinha feito durante aquele tempo. A criança 
respondeu: “Mãe, por que ficou aflita? O tempo todo eu estava nas mãos de Deus. Ouvia as palavras de 
Deus expostas pelos rabinos no templo”. A criança tinha a mente voltada para Deus desde cedo. 
Após algum tempo, o pai José faleceu. Maria disse a seu filho: “Agora que seu pai se foi, você deve 
prosseguir na profissão dele para que possamos ganhar o sustento”. Mas o rapaz não pretendia 
continuar com a profissão do pai. A mãe também não estava interessada em se opor às inclinações 
naturais do filho. Um dia o jovem Jesus foi para o alto de uma montanha. A mãe ficou preocupada, até 
deprimida pela ausência do filho. Jesus meditava em Deus. Após algum tempo, ele retornou e correu 
para um grupo de homens preocupados que estava às margens do mar da Galiléia. Ao se aproximar, 
perguntou a causa da preocupação deles. Eles disseram que eram pescadores e que já há algum tempo 
não conseguiam pescar nenhum peixe em suas redes. Jesus disse: “Sigam comigo até as águas que 
não têm peixe”. Eles o colocaram em um dos barcos e foram para o meio do mar, onde ele pediu que 
lançassem suas redes num determinado ponto. Para sua surpresa e grande alegria, suas redes voltaram 
cheias de peixes. Isto criou a fé na mente dos pescadores. Portanto, a fé é indispensável à humanidade. 

Onde existe fé, existe amor; 
Onde existe amor, existe verdade; 
Onde existe verdade, existe paz; 

Onde existe paz, existe bem-aventurança, 
Onde existe bem-aventurança, existe Deus. 

Jesus podia instilar fé nas pessoas. Um dos pescadores recebeu de Jesus o nome de Pedro. Ele 
desenvolveu uma fé e amor intenso por Jesus. Dali por diante os pescadores se acostumaram a levar 
Jesus regularmente em suas pescarias, e após o seu retorno, Jesus explicava assuntos espirituais para 
eles. Quando o pai de Pedro morreu, sua mãe ficou muito triste, mas Jesus a consolou dizendo: “A morte 
nada mais é do que uma vestimenta da vida. Por que derramar essas lágrimas? A morte é como a troca 
de uma veste. Portanto, afaste esta tristeza. Estes corpos físicos vêm e vão. Não dedique seus 
pensamentos a essas coisas efêmeras. Aquele que habita o interior deste corpo é a verdadeira 
divindade”. 
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O corpo é formado pelos cinco elementos e está fadado a perecer mais cedo ou mais tarde, mas o 
habitante não tem nem nascimento e nem morte. Ele não tem nenhum apego. Verdadeiramente falando, 

o habitante é verdadeiramente o próprio Deus que está sob a forma do Atma.
(poema télugo) 

Desta maneira Jesus orou e instilou confiança nas pessoas à sua volta. E a comunidade de pescadores 
passava o seu tempo feliz na companhia de Jesus. Naquela época, Mateus, que era coletor de impostos 
para os romanos, costumava visitá-los a trabalho, e durante essas visitas ele também ouvia os 
ensinamentos de Jesus e tomava notas. Finalmente tornou-se discípulo de Jesus. 
Após um tempo, Jesus começou a enfrentar obstáculos e oposição aos seus ensinamentos. Qualquer 
pessoa que considere o corpo físico não pode escapar dessas vicissitudes. Sem problemas, o homem 
não pode existir. A morte segue o nascimento e, com a mesma certeza, a miséria segue a felicidade. É 
preciso manter a equanimidade de mente na felicidade e na tristeza, no ganho e na perda, na vitória e na 
derrota. O prazer é um intervalo entre duas dores. A vida humana tem como propósito a investigação da 
realidade suprema e não meramente os atos de comer, beber e procriar. Todo ser humano deve se 
esforçar para conhecer a sua natureza interior e compreender a sua verdadeira identidade. Jesus 
pregava essa verdade sagrada e por isso se tornou muito popular entre os seus contemporâneos. Ser 
conhecido no mundo desperta automaticamente o ciúme e a inveja. O ciúme, a pompa e o egoísmo são 
traços malignos que finalmente conduzem à ruína. Ninguém perdoa as pessoas que têm essas 
características. 
Vocês não devem censurar e nem ridicularizar os outros. A natureza humana florescerá no homem 
somente quando ele desenvolver uma igualdade de mente. Hoje o homem está sujeito a um sofrimento 
indizível porque não respeita os valores humanos. Aquilo que tem uma capacidade inata de queimar 
chama-se fogo. Da mesma maneira, somente aquele que respeita os valores humanos pode ser 
chamado de ser humano. O que não tem valores humanos não é um ser humano. Vocês podem ser 
muito eruditos e ocupar uma posição de destaque, mas se não tiverem valores humanos não serão 
considerados humanos. Portanto, em primeiro lugar afastem as más qualidades. 
Hoje as Mensageiras de Sathya Sai Baba (a associação de antigas alunas do Campus de Anantapur 
para moças) está celebrando seu aniversário. Elas não devem ceder espaço para as tendências 
malignas como a inveja, raiva e ódio. Seus membros que estão trabalhando em outros países estão 
conduzindo vidas exemplares. Hoje vocês ouviram discursos de antigos alunos que vieram do Japão e 
da América. Seus pensamentos e sentimentos são nobres. Sua fala é cheia de doçura. A moça que falou 
antes tem o título de Phd. Todos são altamente qualificados, embora se portem com humildade e 
obediência. Sua devoção e entrega é digna de reconhecimento. Qual a utilidade de qualificações 
acadêmicas e grau de doutorado se a pessoa não se afasta de traços negativos como inveja e falar mal 
dos outros? Realmente não aprovo este tipo de comportamento. Com amor, entusiasmo e sentimento 
sagrados vocês estabeleceram uma organização sob o nome de Sathya Sai para servir à humanidade. 
Sem dúvida é um belo trabalho, mas cuidado para que esses sentimentos nobres não degenerem em 
maus sentimentos. Não dou muita importância ao trabalho. O que importa para Mim são as qualidades. 
Onde estiverem – na floresta ou no céu, na cidade ou na aldeia, vocês devem desenvolver as qualidades 
nobres. A inveja é uma qualidade má. Para as pessoas que têm inveja, a vida não corre suave. A inveja 
é como uma morte viva. Além disso, se vocês tiverem a outra má qualidade de falar dos outros, 
provavelmente sofrerão. Por que criticar os outros? Critiquem as suas próprias más qualidades. Afastem 
os maus sentimentos e os maus pensamentos. Vocês Não devem atribuir más qualidades aos outros e 
espalhar calúnias. Apesar dos Meus repetidos conselhos, muitas pessoas não se transformam. Estou 
desgostoso com seu comportamento nestes últimos, cinco, seis anos. Qual a utilidade em formar 
organizações? Vocês têm o Sathya Sai Seva Samithis e o Bhajan Mandalis. Estão realizando serviços 
sociais, conduzindo círculos de estudo, mas não há propósito em servir se este serviço não for 
alicerçado com amor no coração. O amor é Deus. Vivam em amor.Mas as pessoas desenvolvem raiva 
umas das outras. Essas pessoas merecem uma punição exemplar, pois outras pessoas estão sendo 
prejudicadas por causa delas. Estou preparado para dar tudo a vocês, até a Minha vida, desde que se 
livrem das más qualidades. Quando assumem o nome de Sathya Sai a organização deve funcionar com 
nobreza! Devem respeitar a sociedade. Aquele que estabelece uma organização em nome de Sathya 
Sai deve seguir o princípio da verdade. Funcionando sob a bandeira de Sathya Sai, se desviarem do 
caminho da verdade, qual o propósito em servir? Somente quando cultivarem o amor e trilharem o 
caminho da verdade e da moralidade a organização desenvolverá e prosperará. Portanto, pelo menos a 
partir de hoje desenvolvam as qualidades da verdade, amor e moralidade. Este é o seu primeiro e mais 
importante dever. Não é certo realizar atividades demoníacas em nome de uma organização divina. 
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Deus é reverenciado sob vários nomes como Sathya Dharma, Sathya Swarupaya e Prema Swarupaya. 
Existem muitos significados nestes nomes. Ele é a personificação do amor. Na verdade, os próprios 
seres humanos são personificações do amor divino. O amor é a sua qualidade principal. A vida não tem 
significado se vocês não cultivarem o amor. Falar dos outros e fazer fofocas são qualidades condenadas. 
No passado as mulheres eram livres das más características, ma agora até elas não são uma exceção a 
estas doenças. Que vergonha! Na Minha opinião isto é uma distorção resultante da educação moderna. 
Apesar da sua educação e inteligência, um homem tolo não conhecerá o seu Ser verdadeiro e a pessoa 
comum não desistirá das suas más qualidades. A educação moderna conduz somente à argumentação 
e não à sabedoria total. Qual a utilidade de adquirir uma educação mundana se ela não o conduzirá à 

imortalidade? Adquiram o conhecimento que os tornará imortais. 
(poema télugo) 

Não há propósito em uma educação que abriga as más qualidades. O importante não é a educação, mas 
as boas qualidades, o caráter e a conduta. 
Se vocês se associarem a pessoas que têm propensões erradas, vocês também ficarão maus. Afastem-
se das más companhias, aproveitem as boas companhias e realizem atos meritórios dia e noite. Estes 
três princípios são muito importantes para o ser humano. Karna foi um grande guerreiro no Mahabharata. 
Na verdade, era até melhor do que Arjuna neste campo. Apesar de tudo, por que ele ganhou a má fama? 
Foi devido à sua associação a pessoas de mente errada como Duryodhana e Dussasana. Finalmente 
teve um fim miserável no campo de batalha. Nenhuma das grandes armas pode salvá-lo. Portanto, toda 
a sua erudição será de pouco valor se a sua mente não for canalizada na direção certa. Alunos, rapazes 
e moças, cultivem as qualidades nobres. Não há razão para adquirir riqueza sem virtude. 

A riqueza excessiva faz surgir o ego, o que por sua vez pavimenta o caminho para as más qualidades. 
Quando a riqueza o deixar, o ego também evaporará e, como resultado, as más qualidades 

desaparecerão. (poema télugo) 
A grandeza não reside em adquirir riqueza. Cultivar as qualidades nobres é de importância capital. 
Falem menos. Pois quanto mais se permitirem falar, mais estarão propensos às más qualidades. Não 
existe razão para se ligarem à sua organização de serviço se não cultivarem as virtudes e transformarem 
seu comportamento para o bem. Algumas pessoas falam com doçura, mas em seu coração são 
malignas. Essa dicotomia não as conduzirá a lugar algum. Vocês devem primeiro desenvolver a 
suavidade e a doçura no coração. Seu coração deve estar cheio de compaixão. Vocês merecerão ser 
chamados de manava (aquele que se conduz sem ignorância) somente quando seu coração estiver 
repleto de amor e compaixão. 
Jesus Cristo desenvolveu essas qualidades nobres. Protegeu aos pobres e pessoas carentes com um 
coração amoroso. Na verdade, muitas pessoas buscaram refúgio junto a Ele. Neste processo Ele teve 
que enfrentar a ira de vários inimigos. Vocês devem ajudar as pessoas mesmo que tenham que passar 
por algumas dificuldades. Nunca se permitam insultar os outros, pois o mesmo Atma permeia todos os 
seres vivos. Se abusarem dos outros, isto significa abusar de si mesmo. Se não gostarem de alguém, 
mantenham-se afastados, mas nunca abusem deles. Qualquer bom trabalho que realizarem Não terá 
valor se não afastarem as más qualidades. Se não puderem fazer o bem, pelo menos falem boas 
palavras. Vocês nem sempre podem obsequiar, mas podem sempre falar amavelmente. Se descobrirem 
que alguém está sofrendo, tentem ajudá-lo. Hoje é a vez dele, amanhã poderá ser a sua. Mantenham 
isto em mente. Ninguém pode escapar da dor e do sofrimento. Rezem sempre pelo bem-estar de todos. 
É somente neste contexto que a oração Loka Samastha Sukhino Bhavantu (Que todos os seres sejam 
felizes) é recitada. 
Seu coração deve ser transformado em uma Personalidade Divina (Hiranyagarbha). Somente quando 
cultivarem bons sentimentos poderão se transformar em uma pessoa boa. Vocês não precisam ser 
grandes homens, mas devem aspirar a ser um homem bom. Devem buscar o amor de cada um e de 
todos. Uma das orações dirigidas a Deus é Hiranyagarbhaya Namah. Deus é amado por todos. Ele está 
sempre feliz. Não tem ódio por ninguém. Tudo o que faz é pelo bem de todos. Trilhem sempre o caminho 
da verdade e da moralidade. Uma nação sem moralidade está destinada a degenerar e desintegrar. Não 
é suficiente haver patriotismo; junto com ele vocês devem ter moralidade. Proferir discursos sobre 
moralidade não é suficiente; ela deve permear cada atividade realizada por vocês. 
Manifestações do Amor Divino! 
Deus não é movido simplesmente por palavras doces. Vocês devem traduzir esta doçura em ação. 
Vocês podem ser grandes heróis proferindo discursos numa plataforma, mas se forem um zero para 
colocá-los em ação, eles não terão utilidade. Vocês devem ser heróis na vida prática. Isto é que me dá
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felicidade. Jesus Cristo e Maomé foram muito nobres. Como alcançaram esta grandeza e bondade? Foi 
somente através dos seus atos. Portanto, vocês devem ter bondade junto com grandeza. Na verdade, a 
bondade é maior do que a grandeza. Algumas grandes almas nasceram em Bharat. O santo Thyagaraja 
em um dos seus famosos versos cantou: Existem muitas almas nobres, eu me prostro diante de todas. O 
próprio santo exibia esta humildade. Era também um grande compositor. Em um dos versos ele 
descreveu a grandeza de Deus: 
Você está além de toda descrição e compreensão humana. É possível estimar a Sua glória e esplendor? 
Tenho esperado pela Sua graça, ó Senhor! Ouça a minha prece e me redima. Você é aquele que trouxe 
de volta à vida o filho morto do Seu preceptor. Você é aquele que esmagou a serpente Kaliya, libertou 
Vasudeva e Devaki e salvou Droupadi da humilhação. Realizou os desejos de Kuchela, tornou belo o 
feio Kubja. Protegeu os Pandavas e salvou as 16000 Gopikas. Está além de toda descrição e 
compreensão humana. Krishna, não é possível até para Brahma descrever a Sua glória. Rezo pela Sua 
graça. (canção télugo) 
Quando sentimentos sublimes brotam do fundo do próprio coração, eles se expressam como uma bela 
poesia devocional. 
Manifestações do Amor Divino! 
Atualmente vocês não encontram paz em nenhum lugar do mundo. Vocês só vêem pedaços (jogo de 
palavras entre peace (paz) e pieces (pedaços)). Na verdade as pessoas têm seus corações partidos. 
Como podem ter paz? Existe somente uma solução para este problema. Amem a deus. Tenham fé em 
Deus. Entreguem-se a Ele. Dediquem toda a sua vida a Deus e realizem todas as suas atividades como 
uma oferenda a Ele. Que suas atividades ajudem aos outros. Ajudar sempre, prejudicar nunca. Vocês 
não podem dizer que têm uma vida sem problemas. Quem sabe o que os aguarda no próximo minuto? 
Rezem pelo bem-estar dos outros se desejam ser sempre felizes. Esta é a verdadeira disciplina 
espiritual. Espiritualidade não significa simplesmente realizar bhajans e alguns atos de devoção. 
Cultivem as qualidades nobres. Ajudem sempre os outros e tenham um bom nome. Jesus ganhou a sua 
reputação sacrificando seu corpo na cruz. Vocês também devem estar preparados para um grande 
sacrifício como este. Desistindo do sacrifício e se ligando aos prazeres sensuais, terminarão doentes. Na 
verdade o sacrifício é a verdadeira união e os prazeres sensuais são a doença. Não sejam vítimas da 
doença. Realizem o sacrifício e atinjam a união. 
Queridos alunos! 
Aquele que adquiriu a qualidade do amor nunca será odiado pelos outros. Até os animais selvagens não 
fazem mal quando vocês têm amor. Os grandes sábios de antigamente passavam suas vidas 
pacificamente nas florestas densas em meio aos animais selvagens. Estes lutavam entre si, mas não 
causavam mal aos sábios. Qual a razão? Os sábios possuíam a única arma do amor que os protegia 
destes animais. Na verdade, os animais selvagens também amavam os sábios.O homem deve adquirir 
esta grande arma do amor. Somente o amor pode nos proteger e não uma bomba atômica ou de 
hidrogênio. Considerem o Meu próprio exemplo. Tenho somente uma arma, que é o amor. Por isso se 
reúnem à minha volta milhões de pessoas de cada canto e lugar remoto do mundo. Eu enviei algum 
convite a vocês? Não. Somente o Meu amor puro e imaculado os atraiu até aqui. Na verdade o Meu 
coração é um ímã. Pelo poder do amor neste imã, todas as “limalhas de ferro” foram atraídas para este 
lugar. Para ser atraído pelo imã, o ferro não deve conter sujeira e nem ferrugem. Algumas pessoas 
pensam: “Swami Se chama de grande ímã, mas não é capaz de nos atrair”. A falta está somente nelas. 
Seus corações estão enferrujados. Elas serão atraídas pelo imã do amor de Swami somente quando 
limparem seus corações. Como remover esta sujeira e ferrugem acumuladas no coração? Esfregando e 
polindo com o amor. Sejam indianos ou estrangeiros todos têm que purificar seu coração com amor e 
este amor deve ser totalmente altruísta. Quando cultivarem este tipo de amor, poderão atrair o mundo 
inteiro. O ser não tem interesses e o amor é desinteressado. Portanto, conduzam uma vida cheia de 
amor. 
Bhagavan concluiu Seu discurso com o bhajan Prema Mudita Manase Kaho... 

Publicação Original: Página Oficial da Índia - http://www.sathyasai.org - 12/2002  
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VOCÊS SÃO O PRÓPRIO DEUS 
Data: 25/12/2003 – Ocasião: Natal – Local: Prasanthi Nilayam 

Por causa do jovem Prahlada1 
Pelo desesperado rei dos elefantes 

Pelo menino Dhruva, firme em sua devoção 
Pelo indigente Kuchela, rico em descendência e pobre de recursos 

Vishnu, de olhos de lótus, exaltado nos Vedas, 
Eternamente compassivo, generoso na concessão de bênçãos 

Reunindo tudo isso, o Senhor dos Senhores está encarnado agora 
A personificação do amor, da compaixão, de tudo que foi relacionado acima 

E mais ainda. 
Poema em Télugo 

Personificações do Amor Divino! 

Onde está Deus? Quando é que Ele encarna? Onde Ele encarna? Essas são as questões que 
preocupam a mente das pessoas atualmente. Deus é onipresente. Todos são encarnações de Deus. 
Hoje em dia, as pessoas atribuem vários nomes e formas a Deus, como Rama, Krishna e Jesus, 
celebrando seus aniversários. Para falar a verdade, pode haver uma data de nascimento para Deus? 
Não. Pensar que Deus nasceu em um certo dia do ano é sinal de ignorância. Deus existe na forma de 
respiração, em todos os homens. “Soham2”: isto simboliza o processo de inalação e exalação.  “So” 
significa “Aquilo” (Deus) e “Ham” significa “Eu” (o indivíduo). Embora haja duas palavras: Deus e 
indivíduo,  não há diferença entre eles; são um só e o mesmo. Deus, na verdade, não tem nascimento. 
Ele não precisa atingir nenhuma meta. No entanto, para infundir fé nas mentes das pessoas, Ele 
encarna. Se há nascimento, terá que haver morte, também. Mas, Deus está além do nascimento e da 
morte. Ele não tem começo nem fim. Pensar que há uma data de nascimento para Deus é coisa da sua 
imaginação. Os devotos limitam Deus a uma forma física, adoram-No e celebram Seus Aniversários. 
Tudo isto é produto da imaginação deles e não corresponde à verdade. 

Todo dia, muitos nascem e muitos morrem neste mundo. O que significa nascer e morrer? Assumir um 
corpo é nascer e descartar esse corpo é morrer. É devido à ilusão que o homem experimenta as 
dualidades do nascimento e da morte, enquanto que Deus transcende ambos. Com mãos, pés, olhos, 
cabeças, bocas e ouvidos permeando tudo, Ele está presente no Universo inteiro. O homem se prende 
ao ciclo de nascimentos e mortes por causa da ignorância. Nascimento e morte são produtos da Vontade 
de Deus. 

Deus é a própria personificação do amor. Ele está presente em todos os seres na forma do alento vital. 
Desde a Antigüidade, os povos têm feito esforços concentrados para compreender o mistério do 
nascimento e da morte. Não é necessário ir muito longe para se compreender esse mistério. O corpo 
que assumimos nos faz experimentá-lo a cada segundo. O processo de inalação simboliza o nascimento 
e a exalação, a morte. O homem é incapaz de entender o significado interior deste processo respiratório. 
O que o homem precisa fazer para escapar do ciclo de nascimentos e mortes? Ele deve desenvolver 
amor cada vez mais. Porém, atualmente, o homem nem mesmo ama seus semelhantes. Isto não 
significa que lhe falte amor. Há amor, mas ele é incapaz de experimentá-lo. Ele deve valorizar o princípio 
do amor e não, somente, os indivíduos. 

Quando inalamos (So), o princípio vital penetra em nossos corpos e, quando exalamos (Ham), ele se vai. 
A todo instante, esse processo de inalação e exalação nos lembra de nossa inerente divindade (Eu sou 
Deus). Enquanto há alento vital, o corpo pode ser considerado auspicioso; assim que o princípio vital 
declina e se vai, o corpo se torna um cadáver. Tanto o nascimento quanto a morte relacionam-se com o 
corpo, não com o princípio vital. Muitas mudanças acontecem entre o nascimento e a morte, de modo 
misterioso. Deus é o responsável por tudo isso. Porém, algumas pessoas negam a existência de Deus e 
desperdiçam seu tempo em vã argumentação. Deus DE FATO existe. Ele não vem nem vai. Está 
presente em todos os lugares, a todo instante. O homem experimenta nascimento e morte por causa de 

1 Prahlada, o Rei Elefante, Dhruva e Kuchela foram, todos devotos de Vishnu ou Narayana, o Aspecto Preservador de Deus e 
recebedores da Graça Divina em grande medida. Suas histórias são contadas no Srimad Bhagavatam e nos Puranas (narrativas 
épicas). Não é possível descrever os milagres e a compaixão de Deus para com os personagens citados em uma nota explicativa. 
2 Mantra entoado pelo próprio processo respiratório, cujo significado é aqui explicado por Baba. 
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seu apego ao corpo. Ele só se libertará do ciclo de nascimentos e mortes quando abandonar o apego ao 
corpo e render-se completamente à Vontade de Deus. 

Ó Deus! Eu ofereço a Ti o coração sagrado que me destes.  
O que mais posso oferecer aos Teus Pés de Lótus?  

Oro para que aceite minha humilde oferenda. 

Poema em Télugo 

O nascimento e a morte surgem da ilusão. A cada dia, neste mundo, muitos nascem e morrem. 
Nascimento e morte ocorrem conforme o tempo e as circunstâncias. Entre os dois eventos, o homem se 
deixa iludir pelo corpo e desenvolve vários relacionamentos no nível físico. Ele se identifica com o corpo 
e se deixa levar pelos sentimentos de “eu” e “meu”. Este é um grave equívoco. Enquanto o corpo 
sobrevive, vocês se relacionam com alguém. Tão logo o corpo pereça, o que acontece com os seus 
relacionamentos? O verdadeiro relacionamento está no nível do Atma, não no nível físico. Antes de 
nascer, quem está relacionado com quem? O que acontece depois da morte? De fato, tanto o 
nascimento quanto a morte são resultados da ilusão, em função da qual vocês são incapazes de 
reconhecer a Divindade. Como estamos presos nesse materialismo, somos incapazes de compreender o 
princípio transcendental. 

A verdadeira prática espiritual está em compreender a própria identidade. O indivíduo deve se perguntar: 
“Quem sou eu?” Todas as práticas espirituais são concebidas para que vocês reconheçam quem 
verdadeiramente são. Todos usam o termo “Eu” para se apresentar. Significa que o princípio do “Eu” (o 
Ser) presente em vocês é o mesmo que está nos outros. O homem, entretanto, não consegue entender 
essa unidade. Ele é enganado pelas diferenças baseadas no corpo físico. Conseqüentemente, dá 
margem a conflitos e inquietações. 

Personificações do Amor Divino! 

O nascimento e a morte dizem respeito ao corpo físico, não à alma individual. A mente é responsável por 
ambos. Tudo é criação do próprio homem. A vida é um sonho. Como pode ser verdadeira alguma coisa 
que acontece em um sonho? Tudo isto é mera ilusão. Enquanto estão imersos nessa ilusão, não podem 
ter uma visão do Absoluto. Só quando quebrarem as cadeias da ilusão é que poderão experimentar a 
realidade. 

Vocês podem compreender sua real identidade observando o processo respiratório. Mas o homem não 
está interessado num caminho tão simples e fácil assim. Ele procura caminhos ásperos e difíceis e, no 
fim, fica frustrado. Enquanto houver um espinho na carne, haverá dor. O apego ao corpo é como um 
espinho, que causa todo o sofrimento. Assim que desistirem do apego ao corpo, conhecerão seu 
verdadeiro Ser. Vocês sofrem por se identificarem com o corpo. Ele nada mais é do que uma ilusão. 
Por esta razão, Sankaracharya3 disse: 

De nascimento em nascimento, 
De morte em morte, 
De ventre em ventre, 

Demorando-se por alguns momentos 
Assim é a jornada 

Desta vida transitória. 
Ó Destruidor do demônio Mura4, 

Seja o meu barqueiro 
Neste turbulento oceano 

Por Sua Generosa Graça. 
Não é necessário executar intensas práticas espirituais para cruzar o oceano de Samsara5. Tudo que se 
precisa fazer é contemplar Deus incessantemente. Embora Deus esteja dentro de si, o homem não 
consegue reconhecê-Lo. Durante um sonho, a pessoa pode experimentar a morte e sentir-se triste com 
isso. Quando acordar, suspirará de alívio por reconhecer que o que viu foi somente um sonho. Então, 
quem morreu no sonho? Tudo foi só uma criação da mente. Do mesmo modo, até durante o estado de 

3 Sankaracharya ou Sankara: mestre que viveu na Índia, provavelmente, no século VIII d.C. e foi responsável pela compilação dos 
ensinamentos da filosofia Vedanta, difundindo-a por toda a Índia.  
4 Referência a Krishna, por este haver liquidado o demônio Mura, um símbolo do ego humano no que ele tem de mais nocivo. 
5 O imenso teatro dos contínuos nascimentos e mortes a que o ser humano está sujeito. Cruzá-lo equivale à Liberação do ciclo de 
nascimentos e mortes. 
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vigília, tudo que o homem experimenta é criação da mente. Meu pai, minha mãe, minha esposa, meus 
filhos, etc: tais sentimentos nascem da ilusão. Não correspondem à realidade. Por causa dessa ilusão o 
homem desenvolve relacionamentos físicos que, ao fim, o sujeitam ao sofrimento. Quando ele 
desenvolver um amor puro e imaculado, não experimentará dor ou sofrimento. O amor ao corpo físico é 
falso e passageiro. O amor pelo Ser é verdadeiro e eterno. Para entender a verdade de sua identidade, 
vocês devem procurar dentro de si mesmos. 

Certa vez, Sankaracharya se dirigia para o rio Ganges com seus discípulos. No caminho, encontrou um 
homem sentado sob uma árvore, repetindo Dukrun Karane, Dukrun Karane. Ele estava, na verdade, 
tentando aprender as regras da Gramática de Panini6. Sankara sentiu pena dele e aconselhou-o a 
contemplar o Senhor em vez de desperdiçar seu tempo na aquisição de conhecimento mundano. 

Ó homem tolo! Cante o nome do Senhor Govinda7.  
As regras de gramática não virão em seu auxílio quando o fim se aproximar. 

Cântico entoado por Sankaracharya 

A ilusão e o Absoluto8 são baseados em sua mente. Eles não estão presentes do lado de fora. O 
Absoluto está dentro de vocês, mas como estão imersos na ilusão, consideram a Divindade como uma 
entidade distante. Assim que reconhecerem que são o Absoluto, estarão livres da ilusão de uma vez por 
todas. Vocês sofrem por se identificarem com o corpo. Tão logo se livrem do apego ao corpo, 
experimentarão a felicidade duradoura. 

Personificações do Amor Divino! 

O prazer e a dor são criação sua. Não foram dados por Deus. Vocês são a causa de seu sofrimento e 
ninguém mais. Compreendam essa verdade. Do ponto de vista espiritual, prazer, dor e relacionamentos 
físicos são ilusórios. Não são reais. Da alvorada ao crepúsculo o homem leva uma vida de ilusão. Tendo 
nascido como ser humano, ele deveria experimentar a verdade. O corpo físico cresce durante um certo 
período e, depois, torna-se fraco e decrépito. O nascimento e o crescimento dizem respeito ao corpo, o 
qual é irreal. Porém, o homem considera real o seu corpo e, por isso, sofre. Quando vocês enxergam 
com seus olhos bem abertos, são capazes de ver muitas pessoas, mas, quando fecham os olhos, não 
podem ver ninguém. De onde vêm todas aquelas pessoas, quando vocês abrem os olhos? Para onde 
vão quando fecham seus olhos? Vocês não sabem. De fato, não sabem o local de sua origem e também 
o seu destino. É por esta razão que sofrem. Assim que reconhecerem que não são o corpo e que nada
neste mundo pertence a vocês, não sofrerão mais. Tudo neste mundo é criado por vocês mesmos. Nada
é real.

Personificações do Amor Divino! 

Só Deus, a Personificação do Amor, está sempre com vocês e em vocês. Desprovido de amor, o homem 
não pode existir. O amor é a sua vida. É a luz que dissolve as trevas da ignorância. Aquele que não 
cultivar amor terá que nascer muitas e muitas vezes. Quem quer que nasça, morrerá um dia e quem 
quer que morra, nascerá de novo. Nascimento e morte são o efeito do mundo objetivo. Iludido por esse 
efeito, o homem se sujeita ao perigo. 

Personificações do Amor Divino! 

O amor do mundo é passageiro; não pode ser chamado de amor, de maneira alguma. O verdadeiro 
amor é imortal. Vocês devem cultivar este amor. O corpo físico cresce e decai. Como podem considerá-
lo real? Na verdade, nada neste mundo é real. O apego ao corpo é a causa da ilusão. Assim, reduzam 
gradualmente seu apego ao corpo. Essa é a disciplina espiritual mais importante que precisam praticar. 
Repetir o Nome de Deus, fazer penitências, praticar meditação, yoga, etc. não constituem a verdadeira 
disciplina espiritual. Tudo que consideram real é, de fato, irreal. Tudo que é irreal deve ser abandonado. 

6 Gramático indiano nascido na cidade de Shalatula, às margens do rio Indo, no que hoje é o Paquistão. A época de seu 
surgimento é incerta, entre os séculos IV e VII AC. Seu mérito foi sistematizar a gramática do Sânscrito de forma lógica e 
matemática, a tal ponto que sua sistematização se assemelha ao modo como se constróem as modernas linguagens de 
computação. Toda a estrutura da língua está descrita em cerca de 4000 sutras  ou sentenças curtas e conclusivas. Provavelmente, 
era uma dessas sentenças que o personagem repetia, quando de seu encontro com Sankara. 
7 Um dos Nomes de Krishna. Literalmente, significa “proprietário de vacas”. É uma alusão ao papel de pastor de vacas 
desempenhado pelo Senhor Krishna em sua juventude, na Terra, significando também que Ele é o Senhor de todos os seres vivos. 
8 Baba fez um trocadilho com os termos Sânscritos: bhrama = confusão, ilusão e Brahma = o Absoluto, o Incomensurável, Deus. 
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Esta verdade deve ser compreendida em primeiro lugar. É muito fácil abandonar o apego ao corpo. Eu 
fico imaginando porque as pessoas não são capazes de fazer isto! 

Vocês podem ver várias lâmpadas acesas neste salão. A corrente elétrica que passa por todas elas é a 
mesma. Os corpos são como lâmpadas e o princípio do Atma é a corrente que passa por todas as 
lâmpadas. Compreendam essa unidade e distribuam seu amor a todos e a cada um. Não considerem 
que alguém seja seu inimigo. Vocês consideram aqueles a quem amam como seus amigos e os que 
odeiam, como inimigos. Em verdade, não há nem amigos nem inimigos. Isto é produto de sua 
imaginação. 

Atualmente, as pessoas praticam várias disciplinas espirituais para experimentar a divindade. Será que 
Deus se aproximará de vocês por causa dessas práticas ou se afastará se não as executarem? Não! É a 
ilusão que se afasta quando realizam as práticas. Como resultado, ficam mais próximos do Absoluto. 
Vocês deveriam fazer todos os esforços para se livrarem da ilusão. Desistam do sentimento de que são 
o corpo e de que são os autores das ações. Só assim poderão se livrar da ilusão e do medo. Reduzam
seu apego ao corpo. Esta é a disciplina que devem praticar. A prática espiritual não está na realização
de Repetição do Nome de Deus, Meditação, etc. Essas coisas são feitas somente para sua satisfação
mental e não para terem uma visão de Deus. Abandonem todas essas práticas. Desenvolvam fé firme de
que vocês são Deus. Lembrem-se constantemente: “Eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus”. Então,
tornar-se-ão Deus. O corpo é meramente uma roupa que precisam vestir. Não é o seu verdadeiro Ser.
Quando cresce o apego ao corpo, o sofrimento também aumenta.

Abandonem as más companhias; juntem-se às boas companhias e pratiquem atos meritórios dia e noite. 
Neste mundo, vocês vêem vários nomes e formas. Acaso isto significa que são diferentes umas das 
outras? Não! Todas são uma coisa só. Elas são apenas a divindade que se expressa como mãe, pai, 
irmão, irmã, etc. Os nomes e as formas podem ser diferentes, mas a verdade subjacente é única. 
Quando mantiverem diante de si este princípio da verdade, o amor fluirá de vocês incessantemente. 
Mergulhem no rio do amor. Não desistam do amor sob quaisquer circunstâncias. Mesmo que alguém 
chegue a odiá-los, tratem-no como seu próprio irmão. Ao se encontrarem com ele na rua, não 
demonstrem raiva; cumprimentem-no amorosamente. Seu amor certamente o transformará. A verdadeira 
felicidade está no espírito de sacrifício. O Sacrifício é a verdadeira Yoga. O homem da atualidade não 
cultiva o sacrifício. Ao contrário, busca os prazeres e, deste modo, sujeita-se às doenças. Quando 
desenvolverem o espírito de sacrifício, ficarão livres do sofrimento. A verdadeira prática espiritual é 
aquela que os ajuda a superar a ilusão. De que serve mergulharem cada vez mais na ilusão a medida 
que envelhecem? 

 “Eu não sou o corpo; nada me pertence”. É isto que devem saber. Perguntem a si mesmos: “Quem sou 
eu?” E obterão a resposta: “Eu sou Eu”. Quando compreenderem e experimentarem essa verdade, 
ninguém poderá causar qualquer sofrimento a vocês. Não poderão escapar do sofrimento enquanto 
estiverem imersos no sentimento dualista de que são simples mortais e de que Deus está separado de 
vocês. O sentimento de que “Eu estou separado de você” é fruto de sua imaginação. Quando “Eu” e 
“Você” se juntam, tornam-se “Nós”. Entretanto, “Nós” + “Ele” (Deus) tornam-se somente “Ele”, que é 
imutável. “Eu” e “Nós” modificam-se constantemente. 

Personificações do Amor Divino! 

Muitas pessoas realizam práticas espirituais como repetição do Nome de Deus e Meditação, mas elas 
não são muito úteis. Entretanto, levam a algumas mudanças com o passar do tempo. Podem conferir 
resultados temporários, mas não podem conceder a bem-aventurança eterna. Não devem se preocupar 
por causa de resultados temporários. O sentimento de “eu” e “meu” é a causa da ansiedade. Vocês 
serão assombrados por ela enquanto não reconhecerem Deus. Ficam ansiosos porque estão 
identificados com o corpo. Tão logo passem a se identificar com o Ser, ficarão livres de todas as 
preocupações. Por isso, deveriam fazer todos os esforços para reconhecer seu verdadeiro Ser. Sob 
nenhuma circunstância, derramem lágrimas de tristeza. Ficarão livres da tristeza quando abandonarem o 
apego ao corpo. Para ficarem livres das preocupações e medos, alcançando a paz eterna, devem 
reconhecer que “Eu sou Eu.” Quando acreditarem firmemente nessa declaração, nada poderá lhes 
abalar. Não desenvolvam um apego indevido ao corpo e às posses materiais. Vocês somente serão 
redimidos quando conduzirem suas vidas com espírito de sacrifício. O que devem conquistar é o 
sacrifício, não o prazer. Considerar algo como sendo seu é a busca pelo prazer. Reconhecer que nada é 
seu é Yoga. Esta Yoga lhes concede o poder verdadeiro. 
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Jesus praticou vários tipos de disciplinas espirituais e, no fim, reconheceu esta verdade. Certa vez, Maria 
e José levaram seu filho Jesus para uma feira em Jerusalém. Na multidão, os pais se perderam de Jesus 
e procuraram por ele em toda parte. Todo o tempo, Jesus estava sentado em um canto do templo 
escutando o sermão do sacerdote. Os pais o procuravam do lado de fora do templo. Mãe Maria, afinal, 
encontrou-o no templo. Ela correu em sua direção e o abraçou afetuosamente, dizendo: “Meu filho, o que 
lhe aconteceu? Para onde foi? Estivemos à sua procura!” Jesus respondeu: “Mãe, não me afastei do 
templo. Estive escutando a pregação do sacerdote. Por que você deveria temer? Aqueles que acreditam 
no mundo terão temores, mas porque alguém que acredita em Deus tem medo? Eu estou na companhia 
de Meu Pai. Por que temer?” 

Por se esquecerem de sua divindade inata, vocês saem em busca de Deus no mundo exterior; no 
entanto, são o próprio Deus. Não é tolice procurar por vocês mesmos pelo mundo afora? Olhem dentro 
de vocês; só ali poderão encontrar Deus. É muito fácil compreender essa unidade. Todavia, para 
começar, devem ter uma fé inabalável. Devem acreditar que Deus não está separado de vocês. 
Refletindo profundamente, reconhecerão que Deus está em vocês e também fora de vocês. 

Personificações do Amor Divino! 

Voltem sua visão para dentro e procurem por seu verdadeiro Ser. A auto-indagação leva à verdadeira 
visão de Deus. Assim que alcançarem a visão de Deus, estarão livres de toda ansiedade. É um engano 
dizer que não tiveram a experiência de Deus. Ele está presente em vocês. Uma pessoa guardou uma 
nota de dez rúpias em um livro e se esqueceu. Ela levava o livro consigo para qualquer lugar. Certo dia, 
estava precisando de dez rúpias. Pediu a um amigo que lhe emprestasse o dinheiro. Seu amigo 
prontamente concordou, mas, antes de lhe dar a quantia, pediu para ver o livro que ela estava 
carregando. Quando abriu o livro, a nota de dez rúpias caiu dele. Então, essa pessoa ficou feliz por ter a 
quantia de que precisava e por não ter necessidade de pedir emprestado ao amigo. Do mesmo modo, o 
homem está, hoje, à procura de Deus por haver se esquecido de sua divindade inata. O homem só 
poderá reconhecer Deus através da auto-investigação. 

Personificações do Amor Divino! Estudantes! 

Vocês estão empreendendo vários esforços para experimentar a Divindade. Não busquem Deus fora de 
si. Ele está em vocês. Tudo está em vocês. Tudo que vêem externamente é ilusório. Não se deixem 
levar pelo mundo ilusório. Só então poderão alcançar paz e, finalmente, reconhecer a verdade: “Eu sou 
Eu”. Para conhecer esta simples verdade, não necessitam consultar vários textos sagrados. Deixem-nos 
de lado. Desfrutem do sabor da divindade interna. Desenvolvam visão interior e visualizem seu próprio 
Ser. 

(Bhagavan concluiu Seu Discurso com o Bhajan Bhaja Govindam9...) 
Tradução realizada pela Coordenação de Devoção do Conselho Central do Brasil 

a partir da versão em inglês disponível na Página da Organização Sai da Índia: www.srisathyasai.org.in 
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2004 

9 São os versos que Sankaracharya entoou para o estudante de gramática: “Ó homem tolo! Cante o nome do Senhor Govinda...” 
Ver página 3 deste Discurso. 
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O AMOR E AS ORAÇÕES SINCERAS TRAZEM SUCESSO À SUA VIDA 
Data: 25/12/2004 – Ocasião: Dia de Natal1 - Local: Prasanthi Nilayam 

Como pode o Sol nascer pela manhã e se pôr à tarde, todos os dias, com a mais absoluta regularidade? 
Como podem as estrelas brilharem com tanta beleza no céu, durante a noite, escondendo-se de dia? 

Como pode o vento soprar incessante e sustentar os seres vivos sem descansar um momento sequer? 
Como podem os rios fluírem perenes, com seus sons murmurantes?2 

 (Poema em Télugo) 

A palavra Jagat, que significa “Mundo”, refere-se a algo que nasce, sustenta-se e, finalmente, se dissolve. 
Deus, que é o responsável pela criação, preservação e dissolução do mundo, não  tem forma específica. 
Ele permeia o mundo inteiro na forma dos cinco elementos: o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. Não há 
lugar ou pessoa em que esses cinco elementos não estejam presentes. A mesma verdade é proclamada na 
Bhagavad Gita: 

Com mãos, pés, olhos, cabeças, bocas e ouvidos em toda parte, Ele permeia o Universo inteiro. 

Não há lugar onde Deus não esteja. Como poderia alguém explicar o princípio de uma divindade assim, 
onipresente? As pessoas atribuem vários nomes e formas a Deus. Elas celebram o aniversário das formas 
divinas de sua escolha, adoram-nas e se sentem felizes assim. Porém, não é possível para quem quer que 
seja, mergulhar completamente na natureza da Divindade, o que não significa que deve ignorar esse fato. 
Quando a criança se afasta do ventre da mãe, começa a chorar. Qual é a razão para isto? No momento em 
que se coloca uma gota de mel ou leite em sua língua, ela para de chorar. Disto podemos concluir que 
todos nascem com fome e sede. Que tipo de fome é esta: física ou espiritual? É difícil determinar quem 
nasce com qual tipo de fome. No entanto, a fome é comum a todos. O alimento é essencial para acalmar 
essa fome. É dever de cada indivíduo lutar por seu sustento e também compartilhar esse sustento com os 
demais. 

Deus não tem nascimento nem morte. Ele está além de todos os nomes, formas e atributos. 

Deus é eterno, sem nascimento ou morte. Ele não tem começo, meio ou fim. 
Ele é Onipresente e é a Eterna Testemunha. 

 (Poema em Télugo) 

Como alguém poderia atribuir um nome específico a Deus, que é Todo Poderoso e Onipresente? A terra 
absorve a água da chuva e com ela alimenta a plantação. Como resultado, temos a colheita. Deste modo, a 
Mãe Terra sustenta nossa vida, fornecendo-nos alimento. A água é essencial para a nossa sobrevivência. 
Pode-se viver sem comida por alguns dias, mas ninguém pode viver sem água. Ela é uma dádiva de Deus; 
só pode ser adquirida por meio de orações e por nenhum outro meio. Em muitos lugares, as pessoas 
realizam rituais de adoração e oferecem preces especiais a Deus para invocarem a Graça Divina, a fim de 
obterem água. Pobres ou milionários, todos devem orar a Deus, pois Ele é o único que nos dá alimento e 
água. O homem não pode criar comida e água por si mesmo. Ele nem sequer sabe que tipo de alimento é 
essencial para levar uma vida saudável. Deveria esforçar-se para compreender isto. 

Tudo que Deus faz é para o bem estar do mundo. Vocês devem compreender que o mundo é a própria 
forma de Deus. O Criador e a Criação não são diferentes um do outro. Não se deve adorar a Deus para 
realizar desejos mundanos. Devemos orar a Deus para alcançá-lo. Ele derrama Sua Graça sobre o devoto e 
lhe dá tudo que precisa. Só Deus sabe o que é bom para a Criação. Tudo que vocês necessitam é 
providenciado por Ele no momento certo. Sem nenhum esforço adicional de sua parte, Ele lhes dá o que 

1 Contexto do Discurso: as celebrações do Natal de 2004 começaram na noite de 24 de dezembro, com cânticos natalinos oferecidos 
pelos devotos de todo o mundo, iniciando-se com um coral infantil e seguido pelos adultos. O salão Sai Kulwant estava todo decorado 
para a ocasião: duas plataformas foram montadas em cada lado do pórtico principal, uma delas com o cenário da Natividade, 
mostrando o Menino Jesus e Seus Pais, José e Maria, na manjedoura. A outra plataforma apresentava os Três Reis Magos do Oriente, 
trazendo Ouro, Incenso e Mirra para a Divina Criança. O ídolo do Senhor Ganesha foi decorado com uma árvore de Natal de cada 
lado. Anjos e querubins pendurados em vários cantos do Mandir completaram o cenário. No dia 25 as festividades se iniciaram às 5:30 
com o cântico do Suprabhatam, seguido por canções de Natal interpretadas por uma banda e coral de estudantes Sai. Após o Arathi, 
Swami retirou-se para Sua residência, regressando ao entardecer. Três oradores falaram antes de Swami oferecer o presente 
Discurso: Rita Bruce, norte americana, autora do livro “Paternidade segundo Sathya Sai”, o Dr. Keiki Mistry, um dentista de Mumbai e o 
Sr. John Behner, Chairman da Zona 2 da Organização Sai Internacional.  
O tema do Discurso de Swami pode ser encontrado nas palavras de Jesus, em Lucas: 12, (22 a 34): “A Solicitude pela Vida”, 
principalmente o versículo 31: “Buscai antes o Reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas.” 
2 Baba repetiu o mesmo poema com que iniciou seu Discurso do dia 17/10/2004, durante o Festival Dássara. 
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merecem. Não é uma qualidade do verdadeiro devoto sentir-se desapontado e culpar Deus quando seus 
desejos não se realizam. O dever dos devotos é encontrar meios e caminhos para conquistarem a Graça 
Divina e esforçarem-se para chegar a Deus. 

Ninguém pode compreender os caminhos do Senhor. Neste contexto, o santo Thyagaraja3 cantou o 
seguinte verso: 

Nem sequer uma folha de grama se move sem a Vontade Divina; 
da formiga até o Infinito, Deus permeia tudo. 

Alguns não compreendem isto e se orgulham de sua inteligência, 
mas ninguém, não importa o quão poderoso seja, 

sabe o que acontecerá no instante seguinte. 

(Poema em Télugo) 

Ninguém pode entender ou explicar os planos divinos. Só Deus conhece os Seus Planos e só Ele pode 
revelá-los. Ninguém pode prever quando Deus derramará Sua Graça sobre um indivíduo. Somente Ele sabe 
as respostas para perguntas como: quem, quando, onde, porque e como. Quando alguém se esquece de 
Deus e se deixa levar pelo ego e sentimento de autoria, não conquista sucesso em seus empreendimentos. 
Tudo pode ser conquistado por meio da oração. Não há nada maior que a prece. Portanto, todos deveriam, 
necessariamente, oferecer suas preces a Deus. Porém, não deveriam orar por ganhos materiais. “Ó Deus! 
Eu quero Seu Amor e nada mais!” Esta deve ser a sua oração constante. Uma vez que se tornem 
recebedores do Amor de Deus, vocês poderão conquistar o mundo inteiro. 

Podem assumir a realização de qualquer tarefa, mas não orem a Deus pela realização da mesma. Em lugar 
disto, deixem tudo à Vontade Dele. Tenham completa fé de que Ele fará aquilo que for bom para vocês. 
Orem a Ele: “Ó Deus, por favor, cuide de nossas necessidades em todos os momentos de nossas vidas.” 
Quando cumprem seus deveres entregando tudo à Vontade Divina, certamente terão sucesso em seus 
empreendimentos. No entanto, a Vontade de Swami se realiza sem qualquer aviso ou planejamento, no 
instante apropriado. Tudo que Swami precisa chega sem ser solicitado. Apesar disto, Swami gostaria de 
esclarecer algo mais: à medida que as coisas chegam a nós sem ser solicitadas, nós as empregamos para 
benefício dos demais, também. Swami não quer coisa alguma e Seu único propósito é que, havendo 
chegado até aqui, vocês possam aproveitar ao máximo esta oportunidade, conduzindo suas vidas de um 
modo feliz e sagrado. Não necessitam ofertar nada a Mim. Swami está sempre pronto a satisfazer seus 
desejos, mas, antes de expressá-los, vocês devem perguntar a si mesmos se os merecem de verdade. 

Qualquer tarefa difícil pode ser realizada por meio da oração. Portanto, orem a Deus em silêncio. Não 
rezem pela satisfação de seus desejos triviais. Desistam de todos os desejos e orem a Deus com 
sinceridade e amor. Vocês certamente encontrarão sucesso na vida. Só podem compreender e 
experimentar a Divindade por intermédio do amor. Algumas pessoas reclamam: “Swami, Deus não está 
vindo em nosso auxílio apesar de nossas incessantes orações.” Eu lhes digo: “A falha está nas suas preces, 
não em Deus.” Se elas forem sinceras, certamente serão atendidas. Não há nada que Deus não possa 
realizar. 

As histórias do Senhor são as mais maravilhosas e sagradas em todos os três mundos. 
Elas são como foices, cortando as ervas daninhas do apego ao mundo. 

São as mais enobrecedoras e inspiradoras. 
Proporcionam bem-aventurança aos sábios e profetas 

que vivem em penitência nas florestas.  

(Poema em Télugo) 

Hoje estamos celebrando a sagrada Festa de Natal. Devemos comemorá-la em seu verdadeiro espírito, 
sem entretermos desejos triviais. Jesus era o Filho de Deus; durante Sua crucificação Ele disse: “Pai! Seja 
feita a Tua Vontade!” Quando se entregam à Vontade de Deus, Ele cuida de vocês. Não desenvolvam 
complexos de superioridade. Desistam do ego e da pompa. Orem sinceramente e em silêncio. Se as suas 
preces não são atendidas, é claro que podem Me questionar. Deus não está confinado a um lugar distante e 

3 Santo e poeta que viveu no Sul da Índia entre 1767 e 1847, conhecido como o “Sanguit Guru” – o Mestre da Música, por suas 
revolucionárias composições no estilo “Karnataka” ou “karnático”, um estilo musical típico da região. Sua enorme devoção a Rama 
proporcionou-lhe um Darshan desse Avatar aos 88 anos, após uma vida de grandes realizações espirituais. Rama lhe disse que ele 
ainda precisaria de mais uma vida antes de alcançar a Liberação, mas o aconselhou a adotar uma vida de renunciante (Sannyasa) 
porque esse voto equivale a uma “segunda encarnação”. Assim, o Santo seguiu o conselho de Sri Rama e iluminou-se uma semana 
depois, deixando o corpo em dezembro de 1847. Todos os anos, nessa época, músicos de todo o mundo reúnem-se em sua cidade 
natal para reverenciar seu Guru. 
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inacessível. Ele reside em seus corações e pode realizar qualquer coisa. Ele está sempre pronto a executar 
qualquer tarefa, grande ou pequena, em benefício dos Seus devotos. Todos são filhos Seus. Jesus ensinou: 
“Todos são filhos de Deus.” Quando tiverem essa convicção firme, nós poderemos realizar qualquer coisa. 
Não necessitam estudar livros volumosos. Preencham seus corações com amor e deixem tudo à Vontade 
Dele. Com certeza alcançarão sucesso em todos os seus empreendimentos. 

Manifestações do Amor Divino! 

O Amor é a quintessência dos Discursos de Swami. Seu Amor é Poder. Nada existe que seja maior do que 
o Amor. Quando desenvolverem amor, poderão enfrentar os desafios da vida com facilidade e saírem
vitoriosos. Deus estará sempre com vocês, em vocês e à sua volta, cuidando de vocês. Qualquer tarefa
difícil poderá ser realizada com o auxílio da prece, mas esta deve ser sincera. Deve haver unidade entre
pensamento, palavra e ação. Desenvolvam uma fé firme de que Swami está em vocês e que Ele sempre
escuta as suas preces. Se pensarem que Swami está fora de vocês, como suas orações chegarão até Ele?

Manifestações do Amor Divino! 

Só o amor poderá ajudá-los a ter sucesso na vida. Por isso, desenvolvam amor. Esta é a verdadeira prece 
que Deus espera ouvir de vocês. 

Bhagavan concluiu Seu Discurso com o Bhajan: Prema Mudita Manase Kaho…4” 

Traduzido a partir do original em inglês obtido na página da Editora do Ashram: 
http://www.sssbpt.org/Pages/Prasanthi_Nilayam/Christmas_Discourse.htm. 

As informações resumidas na nota de rodapé denominada “contexto do Discurso”, que podem ser consultadas na 
página principal da Organização Sai na Índia: http://www.srisathyasai.org.in/. 

30 de dezembro de 2004 

4 Quem é Aquele cuja Lembrança me enche de Amor? 
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GANHE A PAZ ETERNA COM A VERDADE ETERNA 
Data: 25 de dezembro de 2006 – Ocasião: Natal – Local: Prasanthi Nilayam 

A pessoa pretensiosa, com a mente confusa,  
Que chance tem ela de perceber o verdadeiro Ser?   
Somente um intelecto puro é capaz de compreender 

O verdadeiro princípio do Ser. 
Nada mais há para ser dito. 

(Poema em télugo)  

Tudo está contido na pureza da consciência. Eis aqui um buquê de flores. Exteriormente, parece ser 
uma única flor. Porém, há várias flores nesse buquê. Similarmente, o mundo parece ser uma única 
entidade. Contudo, ele consiste em vários indivíduos com nomes e formas diferentes. Todos esses 
indivíduos deveriam estar unidos como as flores em um buquê. Os panchabhuthas [os cinco elementos] 
são as mais importantes características do mundo. O mundo é uma conglomeração de indivíduos. Todos 
são Um. Não se trata de Eu sou Deva [Deus] e você é jiva [indivíduo]. Vocês e Eu somos Um. Não se 
dando conta disso, vocês percebem a unidade como diversidade.  
Encarnações do Amor! 
O Amor é único. O mesmo sentimento de amor impregna cada ser humano. Não obstante, dependendo 
da estrutura mental, as condições e o destino de diferentes seres humanos, ele assume formas distintas. 
Uma criança é chamada de bebê. Quando cresce, ela é chamada de menina. Depois, quando se casa e 
vai para a casa de seus sogros1, ela é chamada de nora. A mesma mulher, após dar à luz os seus filhos, 
é chamada de mãe. No seu devido tempo, ela também se torna avó.  
Não é verdade que a senhora, chamada por tantos nomes, é apenas uma? Similarmente, todos os seres 
humanos que vivem neste mundo pertencem a uma só categoria. Jesus Cristo disse: "Todos são um; 
seja semelhante a todos”. Devemos amar a todos. Devemos acolher a todos em nossos braços. Na 
realidade, esse é o Meu caminho. Contudo, algumas pessoas podem não concordar. Isso é devido à sua 
falta de maturidade, é o reflexo de seus sentimentos interiores.   
Deus assume formas diferentes em consonância com os sentimentos internos dos devotos. Por 
exemplo, quando alguém Me chama de tãta2 [pai], é assim que Eu apareço para essa pessoa. Alguns 
Me chamam de pai e Eu apareço para elas como pai. Outros, ainda, se dirigem a Mim como Swami e Eu 
serei Swami para eles. Qualquer que seja o nome ou a forma que os seres humanos usem para se dirigir 
a Deus, Ele aparecerá para eles com aquele mesmo nome e forma.  
Nesta Era de Kali, até o bem aparenta ser o mal. O mesmo individuo ama uma pessoa e odeia a outra. 
Ele cria inimizade com uma pessoa e amizade com outra. Esse tipo de amizade ou inimizade não é algo 
que ele adquiriu de fora. Tais sentimentos provêm de seu próprio coração. Quando você considera 
alguém como seu inimigo, é isso que ele se torna. Por outro lado, quando você considera alguém como 
seu amigo, ele se torna seu amigo. Suponha que encontre uma garota, você se refere a ela como a 
garota da faculdade. Depois de algum tempo, você se casa com ela e, então, você a chama de esposa. 
Sua esposa de hoje e a garota da faculdade de algum tempo atrás são a mesma pessoa. Não é 
verdade?   
Assim, o homem desenvolve vários relacionamentos baseados em nomes e formas. Na realidade, a 
mente é a responsável por tantas mudanças no mundo. O homem, por si mesmo, não tem defeitos. É o 
amor que impregna todos os seres humanos. É verdade que, às vezes, os seres humanos exibem 
qualidades como raiva, ódio, ciúme, orgulho etc. Mas Deus não é afetado por elas.  
Deus está além dos gunas [atributos], enquanto os seres humanos possuem gunas. Esses gunas podem 
ser positivos ou negativos. O bem e o mal estão apenas no ser humano, não em Deus. Com freqüência, 
nos deparamos com pessoas que são iracundas por natureza, exibindo às vezes sentimentos de intenso 
amor. Na Era de Kali encontramos várias dessas pessoas de comportamento contraditório. Quando você 
testemunha essas mudanças, pensa que Deus as está provocando. Não; Deus é apenas uma 
testemunha. Ele não é responsável por essas mudanças. Deus é como o leite que se torna café quando 

1 De acordo com a tradição indiana, após o casamento a mulher vai morar na casa de seus sogros. 
2 Tãta – significa “pai” e é um termo carinhoso ou respeitoso, equivalente a “amigo meu”, querido, amado. 
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acrescentado à infusão de café. O mesmo leite pode, também, se transformar em um doce pudim. Todas 
as mudanças que estão acontecendo nos seres humanos se devem apenas aos seus gunas. 
No princípio, um homem chamado Paulo era hostil a Jesus Cristo. Depois, esse mesmo homem se 
tornou um devoto ardente. As qualidades de um ser humano geram muitas mudanças. Por exemplo, este 
devoto africano é dedicado a Mim desde sua infância. Ele me ama intensamente desde o princípio. 
Como ele ainda era jovem, Eu o aconselhei a retornar ao seu país e se dedicar a sua vocação. 
Curvando-se aos desejos de Swami, ele voltou à sua terra natal. Contudo, não houve qualquer mudança 
em sua devoção. Ele tem rezado a Mim constantemente, chamando “Baba! Baba!" 
Alguns anos atrás, quando visitei a África Oriental, vários africanos vieram para o Meu darshan [visão de 
uma pessoa santa]. Cada um deles pediu: "Swami! Por favor, passe algum tempo conosco”. Cerca de 
cem crianças estavam entre eles. Todos estavam com os olhos pregados em Minha forma.   
Vocês conhecem o então presidente de Uganda, o Sr. Idi Amin. Ele era um militar. Na época, era jovem 
e enérgico. Ele era alto e forte1. Tinha várias esposas. Ele gostava muito de Swami. Tinha o darshan de 
Swami pela manhã e à noite. Eu ficava muito pequeno diante daquele gigante. Ver-Me ao lado dele era 
como ver um cervo ao lado de um camelo.   
As pessoas ficaram admiradas com a sua devoção a Swami. Ele era uma pessoa instruída e Presidente 
de seu país, Uganda. Era conhecido por sua natureza ríspida. Essa pessoa derramou lágrimas quando 
iniciei minha viagem de volta. Ele me disse: "Swami, nunca chorei desde que nasci! Hoje, estou muito 
triste, com um sentimento de separação porque Swami está nos deixando”. Para não mostrar seus 
sentimentos, cobriu o rosto com um lenço. As suas mãos eram muito fortes. Ele segurou as Minhas 
mãos firmemente, agradecendo-Me pela visita. Ele também se prostrou diante de Mim. Ele segurou 
Meus pés tão firmemente que, mais tarde, tive dificuldade em subir as escadas para subir a bordo do 
avião. No momento de minha partida, ele me implorou: "Swami! Com certeza, irei receber o seu darshan 
brevemente. Caso contrário, por favor, visite nosso país novamente. Eu não posso suportar ficar 
separado de Você”. Depois, a situação em Uganda foi tal que ele não pôde deixar o país.  
Durante Minha estadia em Uganda, ele planejou Me receber para jantar em sua casa. Por isso, procurou 
o Dr. Patel para se informar pessoalmente sobre as providências necessárias. Ele reuniu todas as
informações sobre como organizar o jantar, como qual deveria ser o cardápio, quem deveria ser
convidado, etc. Ele ordenou que fossem utilizados utensílios novos em folha para cozinhar os diversos
pratos. Também providenciou copos novos para os convidados. Finalmente, quando fui ao seu palácio
para jantar, todas as suas esposas fizeram uma fila ao seu lado para Me cumprimentarem com
veneração. Uma por uma, ele as apresentou a Mim. Eu fiquei em Kampala, a capital de Uganda. O
último dia de minha visita caiu em um Guru Purnima2, ocasião importante para os devotos de Sai.
Anteriormente, Eu havia prometido retornar a Bombay para aquela data. Contudo, os africanos não Me
deixaram. Eles se prostraram aos Meus pés e imploraram com lágrimas nos olhos: "Bhagavan! Por favor,
passe conosco este dia sagrado”. Em resposta às suas orações, atrasei minha partida e passei o Guru
Purnima com eles.
Naquele dia, eles pediram para ser fotografados Comigo. Eu lhes disse para orar silenciosamente em 
seus corações para que seus desejos fossem realizados. Para a alegria deles, cada um obteve uma 
fotografia com Swami ao seu lado. A devoção dos africanos é indescritível. Ainda agora Me sinto muito 
feliz quando penso na devoção deles.   
Minha próxima visita foi à Tanzânia. Lá, também, todos os que foram ter o Meu darshan se sentiram 
muito felizes. Um grande número de homens e mulheres, usando suas roupas tradicionais, foi Me dar as 
boas-vindas. Ao Me ver, eles dançaram em êxtase. No dia de partida, pouco antes do avião decolar, 
todos eles ficaram na frente da aeronave e Me imploraram: "Swami! Você não deve ir embora. Você 
deve ficar apenas aqui”. Como eu poderia atender ao pedido deles? Eu tinha que partir. Os pilotos e 
outros oficiais do aeroporto lhes aconselharam dizendo: "Vocês não devem obstruir assim a passagem 
da aeronave de Swami. Isso não é bom". Então, Eles se afastaram. Pela janela da aeronave, Eu estava 
observando tudo. Finalmente, quando o avião começou a taxiar, muitos deles quase desfaleceram de 
aflição. Aquela cena permaneceu vívida em Minha memória até chegar em Bombay.  

1 Idi Amin Dada, 1928-2003, tinha 1,90m de altura e pesava 110 kg.
2 O dia da lua cheia (Purnima), do mês de Ashadh (julho-agosto) do calendário hindu, é tradicionalmente celebrado como Guru 
Purnima pelos hindus. Nesse dia, os devotos oferecem puja (adoração) ao seu Guru. Os Gurus são reverenciados nesse dia em 
homenagem à vida e aos ensinamentos de Vyasa, sábio hindu que escreveu o épico sagrado Mahabharata, tendo nascido nesse 
dia.
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Durante aquela viagem, visitei três países: Quênia, Uganda e Tanzânia. Todos esses países são 
vizinhos. Eu estava muito feliz e Me senti profundamente tocado pela devoção dos africanos.  Na viagem 
de volta, a aeronave estava abarrotada com os presentes oferecidos pelos devotos africanos. Que 
presentes eram esses? Eles me deram todos os tipos de artigos, como jogos de jantar e de chá na cor 
dourada. Eu ainda os tenho. Nós os usamos quando recebemos altos funcionários do governo como o 
Primeiro-Ministro e os Governadores.  
Vários devotos de países estrangeiros amam Swami. O amor deles por Swami é incomparável. Os 
devotos da África Oriental deleitaram-se muito com a Minha visita aos seus países.  
Depois disso, Eu decidi não fazer mais quaisquer viagens ao exterior. Desde então, Eu não visitei 
qualquer país estrangeiro. Até mesmo para Minha visita à África Oriental havia uma razão. O Dr. Patel 
Me pediu, do fundo de seu coração, para fazer uma visita à África. Ele rogou: "Swami! Sua visita não é 
exclusivamente para nós. Existem vários animais selvagens nesta região. Bondosamente, conceda-lhes 
a boa sorte de Seu darshan e abençoe-os também”. Quando fui para lá, ele providenciou algumas 
aeronaves pequenas para a nossa viagem pelo habitat dos animais selvagens. Ele tomou cuidado para 
que apenas duas pessoas se sentassem em cada aeronave, de forma a haver bastante espaço para se 
mover dentro dela.   
Sentados naqueles pequenos aviões, visitamos vários lugares de extraordinária beleza. O imenso Lago 
Vitória cobre uma vasta área. Levamos uma hora e meia para cruzar o lago de avião. Naquele lago, há 
vários crocodilos de tamanho extraordinário. Incapazes de encontrar espaço suficiente para se moverem 
no lago, eles estavam caindo uns sobre os outros. Depois, nós fizemos um passeio de barco pelo lago. 
Enquanto nos movíamos pelo lago, os crocodilos olhavam para nós com as mandíbulas bem abertas. 
Jogamos algumas maçãs para eles. Surpreendentemente, eles não comeram essas maçãs até que 
completássemos nosso passeio de barco. Eles mantinham as maçãs em suas bocas e nos olhavam 
fixamente. Havia vários hipopótamos naquele lago. Alguns deles estavam amamentando os seus 
filhotes. Foi uma encantadora visão da vida selvagem em seu habitat natural.   
A bela paisagem era um banquete para os nossos olhos. Os animais também têm desejos como os 
seres humanos. Mas o amor deles por nós era inigualável. Quando chegamos à margem do lago, 
pudemos ver grandes manadas de elefantes que se moviam em bandos. Os elefantes africanos têm 
enormes orelhas de abano. O vento causado pelo agitar de suas orelhas era suficiente para jogar uma 
pessoa no chão. Eu entrei no meio deles em um carro. Ao Me verem sentado no carro, eles levantaram a 
suas trompas em reverência e me prestaram homenagem. As nobres qualidades nesses animais 
selvagens não serão encontradas nem em um ser humano sequer. Não há qualquer sentimento de ódio 
neles! Todos estão felizes vivendo juntos. Normalmente, o elefante teme o leão. Mas os leões e os 
elefantes estão morando juntos e felizes nessas florestas.  
Fomos a uma pequena colina onde havia um grupo de dez leões. Os elefantes passavam perto deles 
sem nenhum medo. Nós nos aproximamos deles e tiramos fotografias. De vez em quando, o ser humano 
pode sentir medo e ansiedade, mas nenhum animal selvagem demonstrou qualquer medo ao nos ver. 
Havia alguns leões relaxando lá. Nosso jipe passou por cima de suas caudas, mas eles não se 
aborreceram. Pelo contrário, eles puxaram suas caudas e as lamberam. Eu fiquei realmente muito 
comovido com o amor e o afeto deles. Eu não conseguia sair daquele lugar.  
Um sentimento de amor tão intenso não é encontrado nem entre os seres humanos atualmente. Os 
humanos odeiam uns aos outros. Até mesmo a mãe e o filho se odeiam um ao outro. O marido e a 
esposa se odeiam um ao outro. Mas não pudemos encontrar sequer um traço de ódio entre aqueles 
animais selvagens. Eu poderia testemunhar um inigualável e intenso sentimento de amor e fraternidade 
naqueles animais selvagens.  
Chegou o momento de deixarmos aquele lugar e pessoas maravilhosos. É indescritível a agonia da 
separação padecida pelas pessoas durante nossa viagem de regresso, especialmente os devotos que 
moram naqueles países. Na realidade, eu também me senti triste em deixar aqueles amorosos devotos.   
Nosso avião chegou muito tarde a Bombay. O Sri K.M. Munshi estava lá, esperando pela nossa 
chegada. Vocês sabem quem era Munshi? Ele foi o presidente de Bharatiya Vidya Bhavan1. Ele tinha 
sofrido um acidente vascular cerebral que o deixou com a boca e o lado direito paralisados. No momento 
em que ele teve o meu darshan quando desci do avião, ele pode levantar a sua mão. Com alegria 

1 Bharatiya Vidya Bhavan é um consórcio educacional, que administra várias escolas primárias e secundárias na Índia, fundado 
em 1938 por K.M. Mushi, então Ministro da Cultura do Gabinete de Nehru.  
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ilimitada, ele gritou: "Bhagavan Sri Sathya Sai Babaji Ki Jai!1" As pessoas que estavam ao redor ficaram 
surpresas ao ver que Munshi podia falar e levantar a mão. 
Munshi levou-Me à sede do Bharatiya Vidya Bhavan diretamente do aeroporto. A Conferência Mundial 
das Organizações Sathya Sai seria realizada lá. Uma grande quantidade de devotos e de público havia 
se reunido lá. Sem qualquer dificuldade, Munshi discursou para aquelas pessoas. Ele declarou: "hoje, o 
Senhor invisível está de pé bem à nossa frente e está falando conosco”. Ele Me pediu para ficar em sua 
casa durante 3 dias. Atendi ao seu pedido e fiquei em sua casa por 3 dias. Aqueles dias passaram como 
se fossem segundos para ele. Ele estava muito feliz.   
Após o retorno de Minha viagem à África Oriental, tentei explicar às pessoas daqui o intenso amor e 
devoção do povo africano e dos animais selvagens que vivem lá. Se os animais puderam desenvolver 
um amor tão intenso, por que não os seres humanos? Os animais não têm prajñana [sabedoria divina], 
vijñana [discernimento intelectual] nem sujñana [nível mais elevado de consciência]. Contudo, os seres 
humanos que são dotados com todas essas qualidades nobres e lêem vários textos, são desprovidos até 
mesmo de um mínimo de amor. Portanto, oh! seres humanos! Eu desejo que todos vocês levem uma 
vida de amor recíproco. "Amem a todos! Sirvam a todos!”. Esse é o meu conselho para vocês. Se houver 
apenas o amor, vocês poderão alcançar qualquer coisa. O Amor é tudo. "O Amor é vida; a vida é o 
Amor".  
A vida está relacionada ao amor, não ao ódio. Nos dias de hoje, para onde quer que você olhe há ódio, 
ódio, ódio! Isso não é um bom sinal. Tendo nascido como seres humanos, não é adequado possuir 
qualidades animalescas, atirando ao vento as qualidades humanas. Às vezes, os animais parecem 
melhores do que os seres humanos nesse aspecto. Os animais parecem possuir qualidades humanas. 
Atualmente, os animais estão se transformando em humanos e os humanos estão se degenerando em 
animais. Isso não é adequado. Os seres humanos deveriam levar uma vida de seres humanos. Eles 
deveriam fortalecer as suas qualidades humanas.  
O homem que falou ainda há pouco é africano. Ele está engajado na divulgação dos Valores Humanos. 
O mundo está cheio dessas pessoas. Mas são muito raras as pessoas impregnadas pelos Valores 
Humanos. Na realidade, algumas pessoas não sabem falar cortesmente. Até mesmo quando você 
pergunta com carinho: "Senhor, do onde você veio?”, ele lhe dará uma resposta seca: "Eu vim de 
qualquer lugar!” Tudo o que eles dizem será descortês e seco. Isso não está correto. Um ser humano 
deveria falar doce e suavemente. As palavras devem estar impregnadas de amor. Só então você 
experimentará a Paz. Quando suas atitudes e suas palavras são más, como pode você esperar que a 
Paz reine em seu coração? A Paz não está no mundo externo. Ela está em seu próprio coração. Fora só 
existem pieces2 [pedaços] e não peace [paz].   
Vocês dizem: "Eu quero Paz”. Tenham um bom comportamento e sejam corteses. Então, a Paz fluirá de 
você. Onde se consegue a Verdade? Você pode obter a Verdade nos textos? Não! A Verdade está em 
você. Verdade, retidão, paz, amor e não-violência são qualidades inatas de um ser humano. O Amor é a 
verdadeira forma de Deus! Nós só podemos vivenciar o amor de Deus com o Amor do nosso lado. O 
Amor e a Paz são as qualidades mais essenciais para um ser humano. Um milionário pode construir 
várias residências, comprar vários carros e ter várias comodidades. Mas com quem quer que vocês se 
encontrem, eles dizem que não têm Paz. De que serve toda essa riqueza, conforto e comodidades se 
não existe paz interior?  
Hoje em dia, há um boom imobiliário por todo o país. De quanta terra um ser humano necessita? Apenas 
2 metros! Nada mais.  
Havia um rico proprietário de terras que estava à procura de mais terra. Ele queria comprar mais um 
terreno. Tendo sabido dos esforços daquele homem, uma pessoa o procurou e lhe aconselhou “Senhor, 
você pode ir para a região dos Himalaias onde há bastante terra disponível a custo zero”. Aquele homem 
foi para os Himalaias e fez contato com o rei daquela região. O rei lhe disse: “Eu prometo lhe dar toda 
terra que você conseguir percorrer a pé do nascer ao pôr-do-sol”. O proprietário ficou muito satisfeito.   
Na manhã seguinte, ele começou sua expedição entusiasticamente. Na realidade, e com cobiça, ele 
começou a correr com o objetivo de conseguir mais terra. Então, ele correu sem parar da manhã até a 
tarde. O sol já se punha. Ele estava muito cansado e fraco. E nem assim, ele abandonou a sua 
ganância. Quando estava exatamente a dois metros de distância de sua meta final, ele desmaiou e caiu. 

1 Honra e glória a Bhagavan Sri Sathya Sai Babaji.
2 Jogo de palavras feito por Baba. Embora pieces e peace tenham a pronúncia semelhante, têm significados diferentes.
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O rei foi até aquele local e vendo a sua condição comentou: "Ai! Do que este homem precisa agora é de 
apenas dois metros de terra!” De fato, o que todo ser humano precisa é dessa quantidade de terra!   
O rei Alexandre1 conquistou vários países e finalmente colocou seus pés em Bharat [Índia]. Assim que 
cruzou o rio, ele teve um ataque do coração. Os médicos que o examinaram concordaram que ele 
estava se aproximando do próprio fim e que qualquer medicamento seria inútil. Então, o rei Alexandre 
lamentou: "Eu sou o rei deste vasto reino. Eu adquiri ouro em abundância. Eu tenho um grande exército 
ao meu lado. Não há ninguém que possa me salvar das garras da morte?”  
Imediatamente, chamou seus Ministros e lhes disse: "Oh Ministros, depois de minha morte, levem meu 
corpo para a minha terra natal. Envolvam-no com um lençol branco e, mantendo minhas mãos erguidas, 
conduzam-me em procissão por todas as ruas”. De acordo com o desejo do rei, seu corpo foi levado 
pelas ruas em procissão.   
As pessoas ficaram muito surpresas ante esse ato estranho e perguntaram: “Por que vocês estão 
levando o corpo do rei morto em procissão, com as mãos dele erguidas?”  
Os ministros responderam: "Alexandre, o Grande, que foi dono de imensas riquezas, deixou este mundo 
de mãos vazias. É apenas para tornar esse fato conhecido pelas pessoas, de acordo com a última 
vontade do rei, que seu corpo morto está sendo levado nesta procissão”.   
Não apenas Alexandre, mas cada ser humano deve partir deste mundo com as mãos vazias no final. 
Uma pessoa pode conquistar um vasto reino, ter um grande exército às suas ordens, ter um grande 
número de amigos e parentes, mas ninguém o acompanhará em sua última viagem.   
Vários reis e grandes almas propagaram essa verdade naqueles dias e exortaram as pessoas a deixar o 
apego ao corpo. Infelizmente, vocês não estão lendo a história dessas grandes pessoas. O que vocês 
estão aprendendo agora não é ”história” mas ”histeria”. Ninguém lê história. O que é história em seu 
verdadeiro sentido? A história dele é História2!  
Nos dias de hoje, o homem está buscando educação superior. Ele está aprendendo ciência e tecnologia. 
Mas a tecnologia de hoje é mera “truquenologia”3. O que vocês lêem pode não permanecer em seus 
cérebros. Somente aquilo que vocês de fato colocam em prática permanece. É suficiente vocês 
colocarem em prática pelo menos um aspecto do que leram. Isso os ajudará em todos os sentidos.  
Encarnações do Amor! Queridos estudantes! 
Vocês podem buscar qualquer tipo de educação, mas não se esqueçam dos Valores Humanos. 
Verdade, retidão, paz, amor e não-violência são cinco valores humanos que devem ser cultivados pela 
humanidade. Aprendam esses cinco Valores Humanos e coloquem-nos em prática. Então a vida de 
vocês fluirá suavemente. Isso é o que eu desejo comunicar a vocês hoje, como uma mensagem 
importante. A Verdade é eterna. Somente quando vocês seguirem essa verdade eterna é que seus 
nomes permanecerão para sempre nos anais da história. A Verdade eterna granjeará a paz eterna para 
vocês. Se vocês sucumbirem às más qualidades como a raiva, o ciúme, a inveja e a arrogância, as suas 
vidas se tornarão miseráveis com inquietação e ansiedade. 

Tradução e revisão da Coordenação de Publicações/Conselho Central do Brasil 
Fonte: www.sathyasai.org 

1 Alexandre, O Grande ou Alexandre Magno, Rei da Macedônia. 
2 Jogo de palavras que Baba faz: His story, sua história, e History, História. 
3 No original "tricknology", neologismo cunhado por Baba. 
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PARA TRIUNFAR, CONTEMPLEM EM DEUS, O VERDADEIRO HERÓI
Data: 25/12/2008 – Ocasião: Natal – Local: Prasanthi Nilayam

A Índia é a pátria de muitas almas nobres que conquistaram
Renome e fama em todos os continentes do mundo.
Esta é a pátria das pessoas corajosas que venceram

Os governantes estrangeiros no campo de batalha e alcançaram a independência.
Este é o país que se distingue na música, na literatura e outras formas de arte.

Tendo nascido nesta grande nação de Bharat, ó jovens,
É seu sagrado dever proteger a sua rica herança cultural.

 (Poema em télugo)

Encarnações do Amor Divino!

O que se pode dizer sobre Jesus Cristo que ainda não tenha sido dito! Hoje é Natal, o dia sagrado no qual 
Jesus Cristo nasceu há cerca de dois mil anos. Todos vocês sabem disso.

Tudo o que vemos, ouvimos e fazemos parecem imagens de sonho, que logo desaparecerão. Elas são, 
naturalmente, verdadeiras enquanto vocês dormem. No momento em que acordam ou ingressam em sono 
profundo, elas realmente desaparecem. Da mesma forma, tudo que vocês veem ouvem e fazem no mundo 
objetivo,  também é como um cenário de sonho. São irreais e sujeitos a contínuas mudanças.  O  Atma 
Tathwa (Princípio Átmico) é a única entidade permanente nos três períodos de tempo, ou seja, no passado, 
no presente e no futuro, tal como os estados de vigília, sonho e sono profundo. Esse  Atma Tathwa é o 
amor. Na verdade, o amor nasce somente do Atma. Se cultivarem apenas o amor, o mundo inteiro estará 
sob o seu controle.

Não prejudiquem a ninguém. “Ferir  jamais, amar sempre”.  Vocês devem lembrar-se constantemente do 
amor, que é a verdade eterna. Vocês não são apenas uma pessoa, vocês são três: (1) aquela que vocês 
pensam ser, (2) a que os outros pensam que vocês são, e (3) aquela que vocês realmente são. Essa é a 
sua verdadeira natureza. Vocês dizem “Este é o meu corpo, esta é a minha mente, este é o meu intelecto, 
esta é minha chitta (mente, memória)” etc. Mas quem é esse “meu”? Infelizmente, hoje em dia, ninguém se 
faz essa pergunta. Quando vocês dizem, “meu corpo”, estão separados do seu corpo. Dizem, “Esta é a 
minha casa”. Mas quem são vocês? Vocês mesmos terão de encontrar a resposta para essa pergunta.

Quanto tempo vai durar essa casa, que dizem ser sua? Ela certamente se deteriorará, cedo ou tarde. Todos 
esses objetos mundanos estão sujeitos às mudanças e destruição.

Há somente uma entidade que é imutável, que é Brahma Tathwa (Princípio de Brahma). Isso é amor. Se, 
apenas, o conseguirem tudo o mais ficará sob o seu controle. 

Atualmente, para onde quer que se olhe, há somente desejos, desejos e mais desejos. É preciso colocar um 
limite nesses desejos. Só então as suas mentes se tornarão estáveis. Vocês dizem: “Eu quero isso, eu 
quero aquilo” etc. Assim, desenvolvem muitos desejos. Mas, eles são como nuvens que passam. Por que 
multiplicar os seus desejos como as nuvens passageiras? Definitivamente, nada os acompanhará quando 
abandonarem esse corpo mortal.

Grandes reis e imperadores governaram este mundo. Conquistaram vários países e acumularam riquezas 
ilimitadas.  Até  mesmo Alexandre,  o  Grande,  que  conquistou  várias  partes  do  mundo,  não  pôde  levar 
consigo sequer uma mínima parte das riquezas que acumulou. Ele teve de deixar este mundo de mãos 
vazias. Para demonstrar essa verdade, ele instruiu os seus ministros para conduzirem o seu corpo morto 
em procissão pelas ruas da Capital, mantendo ambas as mãos apontadas para o céu. Quando os ministros 
ficaram curiosos para saber o motivo desse estranho pedido, ele respondeu, “Eu conquistei vários países e 
acumulei muitas riquezas. Há um grande exército sob meu controle. Entretanto, ninguém me acompanhará 
quando eu deixar este corpo. Eu irei de mãos vazias. Isso deverá ser mostrado a todas as pessoas”. 

Encarnações do amor Divino!

As pessoas devem, naturalmente, ter alguns confortos para este corpo físico e realizar alguns desejos que 
são necessários em sua vida diária.  Mas,  infelizmente,  esses desejos estão ficando insaciáveis.  Vocês 
poderão viver por alguns anos ou por uma centena de anos neste mundo físico. Mais dia, menos dia, o 
corpo tem que ser descartado. Portanto, não cultivem desejos ilimitados.
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Algumas pessoas  desejam intensamente  ter  uma visão  de  Deus.  Onde  está  Deus?  Todos vocês  são 
encarnações da Divindade. Deus não está à parte. Os homens são mais valiosos do que todas as riquezas 
do mundo. Deus está na forma humana.

Percebemos três  tipos  de  seres  no  mundo:  os  animais  domésticos,  os  animais  selvagens  e  os  seres 
humanos. Precisamos analisar, por nós mesmos, se pertencemos à categoria dos animais ou dos seres 
humanos. Se consideram a si mesmos como seres humanos, então devem cultivar os valores humanos, 
levar uma vida humana e desenvolver pensamentos humanos.

Em primeiro lugar, a Verdade é um valor humano. A Verdade não sofre qualquer alteração em todos os três 
períodos  de  tempo  —  passado,  presente  e  futuro.  A  verdade  é  sempre  a  Verdade.  Vocês  devem 
desenvolver fé nessa Verdade. Tudo mais está sujeito a mudanças. Vocês dizem “Hoje, estou em paz”. E 
amanhã? Nada de paz! Tudo é “pás, pás1”! Portanto, este estado de paz também está sujeito a mudanças! 

“O amor é Deus; vivam em amor”. Em verdade, toda a sua vida é alimentada e criada pelo amor. Quando a 
verdade e o amor andam juntos, o resultado é a não-violência. Onde há amor as pessoas não brigam entre 
si e não se zangam com ninguém. Quando desenvolvem o amor, consideram todas as pessoas como seus 
irmãos.  Suponhamos  que  vocês  encontrem  alguém  e  digam,  “Olá  irmão”,  até  os  seus  inimigos  lhes 
responderão dizendo, “Olá, irmão”.
Yad bhavam tad bhavati (Assim como é o sentimento, assim é o resultado). Portanto, deverão desenvolver 
sentimentos nobres. O bem e o mal surgem unicamente dos seus pensamentos. Se algo de mal acontece, 
não é devido a algo que os outros lhes fizeram. Nem Deus tem um papel a desempenhar nisso. Vocês 
fazem mal a si mesmos! Foram os seus pensamentos que lhes causaram danos!
Suponhamos que vocês estão felizes ─ nem mesmo isso se deve a Deus. Isso também é devido aos seus 
próprios pensamentos.  Portanto,  vocês devem, antes de tudo,  purificar  os seus pensamentos.  Quando 
desenvolverem pensamentos puros, suas vidas serão felizes e tranquilas. Onde houver pureza, ali estará a 
Divindade.  Infelizmente,  hoje  em  dia,  em  nome  da  religião,  a  Divindade  está  sendo  fragmentada  e 
diferenciada. Quando unidade, pureza e Divindade andarem juntas, a vida será feliz.

Deus não é responsável nem por seus bons pensamentos, nem por seus maus pensamentos. Só vocês são 
responsáveis por ambos. Se tiverem maus pensamentos, é devido à sua própria criação. Tudo é criado por 
vocês.  O mesmo se aplica aos bons pensamentos.

Vejam!  Como são belas as luzes neste salão! Quem as fez? Somente os seres humanos. Portanto, não 
pode haver Divindade sem humanidade. A humanidade deve ser santificada. Os seres humanos devem 
cultivar valores humanos. Somente então alcançarão a Divindade.

Os sentidos nos criam muita inconstância. Eles nos conduzem a caminhos errados, de diversas maneiras. 
Contudo, quando a nossa mente é pura, eles nos conduzem a um caminho nobre. Portanto, mantenham a 
sua mente sempre fresca e pura. Não a permitam vacilar, levando-nos para cima e para baixo. 

Foi dito: “Manomoolam idam jagath” (Todo o mundo é permeado pela mente). Não pensem que Deus está 
separado de vocês. Vocês estão confusos porque se consideram separados de Deus. Vocês não só estão 
confusos, mas a sua funcionalidade também está comprometida, o que significa que estão mergulhados nas 
trevas.  A sua fé em Deus deve ser firme e inabalável. 

Atualmente, o mundo enfrenta muita inquietação. As pessoas estão se dedicando a atividades criminosas. 
Então qual é o papel de vocês na presente situação? Vocês não precisam fazer qualquer outra coisa. Basta 
fazer namasmarana (contemplação e repetição do nome de Deus) incessantemente. Contemplem sobre o 
seu próprio Ser interno. Não é preciso usar qualquer tipo de bombas ou armas. Permaneçam calmos e 
imperturbáveis em todos os momentos. Seja o que for que aconteça, mantenham a certeza de que tudo é 
só para o seu próprio bem. Por outro lado, se vocês ficam remoendo constantemente que fulano fez isso, 
que  sicrano  fez  aquilo,  desenvolverão  apenas  ódio  contra  os  outros.  Em  vez  disso,  contemplem 
constantemente em Deus, com a mente calma e firme. Nunca percam a coragem e a força. Se mantiverem 
a coragem e a força, as preocupações mundanas não poderão perturbá-los de forma alguma nem causar-
lhes medo e ansiedade.

O corpo físico é suscetível ao nascimento e à morte. É a sua natureza.

1 No original, em inglês, Swami faz um jogo de palavras entre “peace” (paz) e “piece” (pedaços) que, embora tenham significados 
diferentes, são pronunciadas da mesma forma. O similar em português pode ser paz e pás.
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O Atma é eterno, sem nascimento nem morte.
Não tem começo, meio ou fim.

É a onipresente e eterna testemunha.
 (Poema em télugo)

Hoje em dia, toleramos pensamentos negativos relativos ao corpo. Nunca nutram pensamentos negativos. 
O corpo físico é como uma bolha de água. A mente é como um macaco louco. O corpo está fadado a 
perecer mais cedo ou mais tarde. Portanto, não confiem no corpo físico. Não acreditem em sua mente.

Naturalmente, vocês devem ter cuidados adequados com o seu corpo, durante toda a vida, uma vez que é 
ele que lhes permite levar as suas vidas. Mais tarde, ele decai por si mesmo. Ninguém vive neste mundo 
permanentemente. Há somente uma entidade permanente neste mundo: o Atma.

As pessoas dizem, “a mim mesmo, a mim mesma” e “eu,  eu”.  Estas simples letras – “e”  e “u”  são o 
verdadeiro Atma “Ser interno”. A pessoa com a mente fragmentada é confusa e ignorante. “Um homem com 
a mente fragmentada é meio cego”. Portanto, desenvolvam fé e devoção com a mente focada. Uma vez 
desenvolvida fé em alguma coisa, ela deverá durar até a sua morte.

Infelizmente, as pessoas mudam a sua fé de vez em quando. Se estão em dificuldades, reagem de certa 
forma. Se atravessam tempos mais amenos, o seu comportamento será completamente diferente. Isso não 
deveria acontecer. Amor, amor, amor – essa é a única qualidade imutável. É esse amor imutável que deve 
ser cultivado.

Seja o que for que aconteça, é pela vontade de Deus. Vocês pensam que são os agentes, como resultado 
do seu ego. Vocês não são os agentes. Onde vocês estão? Em realidade, não estão aqui. É o seu Ser 
interno, a sua voz interior que, de fato, responde às situações. Portanto, “você” significa o seu Atma. (Ser 
Interno).

A fé no Ser Interior é a base para tudo neste mundo. Jesus foi pregado na cruz. A Virgem Maria, não 
podendo suportar aquela cena, chorava inconsolável.  Jesus então comentou, “Por que você chora? Isto é 
natural. O que tiver de acontecer acontecerá. Portanto, não chore”. 

Jesus  ajudou  os  pescadores  de  muitas  formas.  Ele  lhes  deu  pão.  Certa  vez,  os  pescadores  não 
conseguiram pescar sequer um peixe. Jesus então chamou Pedro e lhe disse: “Pedro, traga a rede de 
pescar e me siga”. Ele orientou o pescador a atirar a rede em determinado lugar. Foram apanhados tantos 
peixes que nem todos os pescadores conseguiram puxar a rede até a margem. Assim, Deus pode fazer 
qualquer coisa por Sua Divina vontade. 

Tudo é unicamente uma dádiva de Deus. É preciso compreender esse fato e desenvolver a consequente fé. 
Se estiverem desfrutando de bons tempos, isso é dádiva de Deus. Por outro lado, se estiverem passando 
por dificuldades, isso também é dádiva de Deus. Vocês devem desenvolver uma fé estável. Se estiverem 
sofrendo de malária, lhes serão dadas pílulas amargas. Isso também é para o seu bem.

O bem e o mal coexistem. Ninguém pode separá-los.
Não se pode encontrar o bem ou o mal com a exclusão de um ou de outro.

 (Poema em télugo)

O mal não está à parte, em algum lugar distante. O bem e o mal coexistem. Há somente uma diferença de 
tempo. Portanto, aceitem tudo como um presente de Deus. Quando deparamos com o mal, expressamos 
desgosto e afirmamos: “Eu não quero isto!” Não façam isso. Existe bem até mesmo no mal. Há o bem no 
mal e o mal no bem. O bem e o mal são como o verso e o reverso da mesma moeda. Somente o tempo em 
que ocorrem é que é diferente.
Suponhamos que comeram uma boa e saborosa refeição, constituída de doces, pães, etc., à noite. Amanhã 
de manhã será excretada.  O bom alimento transformou-se em mau material.  Portanto,  o bem e o mal 
acontecem em momentos diferentes, não ao mesmo tempo.
O que devemos fazer nos dias atuais é rezar constantemente a Deus. Se puderem desenvolver a fé em seu 
próprio ser, tudo virá ao seu encontro. Se não tiverem essa fé, toda a sua riqueza e prosperidade serão um 
mero desperdício. Nós desejamos posses mundanas com presunção e arrogância, mas isso não nos leva a 
nada. Certamente, nos colocará em risco um dia ou outro. Portanto, conduzam-se sempre com humildade e 
fé em Deus, pensando, “Tudo isso é dádiva de Deus, Deus é o provedor de todas as coisas”.

Onde está Deus? Essa é uma pergunta que os céticos fazem com frequência. Deus está em você, com 
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você, acima de você, abaixo de você e em torno de você. Ele é seu Hridayavasi (o Habitante interno do seu 
coração). O seu Atma não é outro, senão verdadeiramente Deus. Portanto, não precisam procurar Deus em 
outro lugar.

Vocês repetem os nomes de Rama e Krishna, assim identificando a Divindade com um nome e uma forma 
particular.  Aquilo que está além do corpo,  aquilo que está além do nome é a verdadeira Divindade. A 
Divindade não tem nada a ver com o corpo físico. O corpo físico pode subsistir somente por um período 
limitado. Ele sofre mudanças constantes. 

Na época do nascimento, vocês o chamam de “criança”.  À medida que cresce, o chamam de “rapaz”. 
Depois de algum tempo, o chamam de “homem”. Depois disso, quando ele envelhece, o chamam de “vovô”. 
A criança, o rapaz, o homem e o vovô são um só.

Ainda  que  Deus tenha  vindo  em forma humana e  esteja  atuando agora  como ser  humano,  nunca  se 
esqueçam de compreendê-lo como Deus. Posto que estamos em formas humanas, vamos conhecer Deus 
em forma humana. Desprovidos de seus corpos físicos, vocês nunca compreenderão Deus. Portanto, terão 
de compreender Deus, unicamente em forma humana. 

As pessoas desenvolvem a arrogância com base em suas capacidades físicas e intelectuais, riquezas e 
prosperidade. Também é comum ver o ego mostrando a sua cabeça nas posições de poder. Tudo isso 
desaparece com o tempo. Até mesmo o seu corpo perecerá.

Infelizmente,  hoje  em dia,  as pessoas consideram as efêmeras posses mundanas como permanentes, 
ignorando as coisas realmente duradouras. Portanto, compreendam a verdadeira natureza do Atma Tathwa.

As pessoas afluem a este lugar, aos milhares e milhões, para ter o darshan (bênção) deste corpo físico. A 
coisa mais importante a compreender é que o corpo físico aponta para a Divindade eterna. A Divindade está 
além do corpo. Portanto, não tratem o corpo físico como permanente. Contudo, mantenham a saúde do 
corpo físico enquanto viverem. Não o negligenciem, pensando que está fadado a perecer cedo ou tarde. 
Cuidem do bem-estar do corpo até a última respiração. Não se preocupem com o que acontecerá a ele 
depois.

Encarnações do Amor Divino!
Vocês não precisam sair em busca do Atma. Ele é onipresente – está atrás de vocês, com vocês, em torno 
de vocês e sobre vocês. As pessoas que não mantêm a sua fé nessa consciência  Átmica onipresente 
desejam coisas efêmeras. Portanto, em primeiro lugar, vocês devem indagar o que é permanente e o que 
não é. Perguntem-se, “Quem sou eu?”. A resposta é “Eu sou um ser humano”
Se vocês se consideram um ser humano, deverão ter qualidades humanas. Um animal como um boi ou um 
búfalo lavra a terra, come capim e faz trabalhos pesados no campo. Da mesma forma, a natureza de um 
animal selvagem é lançar-se sobre as presas e causar-lhes dano, inclusive, matar. Nós não somos animais 
ou feras. Somos seres humanos.

Portanto, devemos cultivar qualidades humanas. Quais são elas? Verdade, Paz,  Amor e Não-Violência. 
Para desenvolver a qualidade da Não-Violência, vocês deverão primeiro, cultivar o amor. Onde há amor, 
haverá Não-Violência. Da mesma forma, Amor, Paz e Verdade, são interdependentes. Quando o Amor e a 
Verdade andam juntos, o resultado é a Paz. A Verdade é uma qualidade divina inata.

Isso não é conhecimento livresco, isso é manifestação do Ser interno. Não há ser humano neste mundo em 
quem a verdade não esteja presente. Entretanto, as pessoas ocultam essa verdade e fazem-na parecer 
mentira. Lamentavelmente, hoje em dia, estamos mais interessados na falsidade do que na verdade.

Vocês podem ter  assistido a  vários  dramas e pequenas peças teatrais  sobre o  tema do amor.  Rama, 
Krishna, Sita e Radha são todos personagens mitológicos. Rama e Sita, Krishna e Radha são exemplos 
brilhantes  de  Prema  Tathwa (Princípio  do  Amor).  Portanto,  eles  são  conhecidos  como  Sitaramulu  e 
Radhakrishnulu.

Ravana, o rei demônio, confinou Sita em Lanka por dez meses. Amiúde, ele tentava convencê-la a tornar-se 
a sua rainha. Entretanto, ela, definitivamente, se recusou a submeter-se às suas investidas, dizendo, “Você, 
de forma alguma, se compara a Rama, a encarnação da Verdade e da Retidão”. Ela nem sequer olhou para 
o rosto dele.  Ela arrancou uma folha de grama e jogou-a ao chão dizendo: “você é como esta folha de
grama, a sua força e o seu poder não podem comparar-se aos de Rama”. Assim era a sua profunda fé em
Rama.
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As pessoas devem desenvolver essa profunda fé na Divindade. Há vários terroristas operando em diversas 
partes do mundo. Mas nenhum deles pode causar qualquer dano a vocês, se desenvolverem a fé e o amor 
a Deus. Deus está em toda a parte. Depositem uma fé inabalável nessa onipresença de Deus. Uma grande 
quantidade de bombas não pode lhes causar o menor dano ao corpo. Deus está em vocês, com vocês, ao 
seu redor, abaixo e acima de vocês.

Infelizmente, as pessoas depositam mais confiança em medidas temporárias e paliativas, que são como 
“balas de hortelã”, do que desenvolver uma profunda fé na Divindade onipotente e onipresente. Não tomem 
a Divindade inconsequentemente. A Divindade é o único comandante do universo inteiro. Tenham fé nesse 
Comandante. Chamem-no por qualquer nome - Rama, Krishna, Jesus, Allah. Deus é apenas um. Ekam 
sath viprah bahudha vadanti (A verdade é uma, mas os sábios referem-se a ela por vários nomes).

Coloquem um único dígito, o 1, e uma grande quantidade de zeros depois, e o valor desse número crescerá 
a passos largos.  Mas,  removam o 1 e o valor  do número voltará ao zero,  mesmo que coloquem uma 
centena de zeros, um após o outro. Deus é único Herói, enquanto todos os outros são zeros. Portanto, 
coloquem  sempre  Deus  em  primeiro  plano.  Se  contemplarem  em  Deus,  o  verdadeiro  Herói,  vocês 
alcançarão a vitória em todos os campos. 
As supostas bombas e outros poderes não podem causar-lhes qualquer dano. O poder humano não é 
comparável a qualquer outro poder. No final das contas, quem fez a bomba? Apenas o ser humano. Então, 
quem é grande? É quem fez a bomba ou a própria bomba? Sem dúvida, o ser humano é grande. O ser 
humano deve compreender a sua força e grandeza inatas. 
A Vedanta (Filosofia) exorta o ser humano a compreender a sua verdadeira natureza, através do processo 
de investigação interior. Se vocês perguntarem a si mesmos: “Quem sou eu?” segue-se a resposta: Aham 
Brahmasmi (Eu sou Brahma). Lembrem-se constantemente: “Eu não sou um ser humano, na realidade, eu 
sou Deus”.

No que diz respeito ao corpo físico, vocês são seres humanos. Quando Deus está com vocês, em vocês, 
em  torno  de  vocês,  por  que  deveriam  ter  medo  das  bombas  feitas  pelo  homem?  Desenvolvam 
autoconfiança.  Desenvolvam fé no  Atma Tathwa.  O Ser em você é o Ser Supremo. Quando esse Ser 
Supremo está presente em seu corpo, por que temer qualquer pessoa? Mesmo que o corpo se torne frágil, 
o poder do Ser Supremo os dirige para seguir em frente. Ele os auxiliará.

Portanto, que todas as pessoas meditem em Deus, incessantemente!

Não se confundam com os nomes. Vocês podem contemplar em qualquer nome. Muitas variedades de 
doces são preparadas com açúcar, que é o ingrediente básico. Vocês poderão comer qualquer doce de sua 
escolha. Mas todos eles têm apenas o sabor doce. 

Tudo é Deus. Não tenham qualquer dúvida a esse respeito. Dúvidas criam confusão em vocês. Se um ser 
humano está vivendo a vida de um verdadeiro ser humano, todas as dúvidas devem ser removidas. Quanto 
antes melhor, pois enquanto persistirem, as dúvidas atuarão como um veneno lento. Desenvolvam fé em si 
mesmos.  Isso se chama autoconfiança.  Caso  possuam somente essa  fé,  ninguém poderá causar-lhes 
qualquer dano. Mesmo as bombas não podem causar-lhes qualquer dano. Atualmente,  muitas pessoas 
desenvolveram um estranho complexo de medo de que essa área seja atacada com bombas etc.  Não 
precisamos abrigar esse tipo de temor.

Encarnações do Amor Divino!

Vocês todos se reuniram aqui com grande devoção, amor e fé. Mantenham esse sentimento de amor. 
Lembrem-se continuamente,  “Eu sou Deus!  Eu sou Deus!”  com um sentimento de amor por  Deus.  Se 
alguém lhes perguntar o seu nome, não respondam: “Eu sou fulano de tal”; em vez disso, respondam: “ Eu 
sou Deus”. Não somente Eu, vocês também são Deus! Todos são Deus. Desenvolvam essa confiança.

 (Bhagavan cantou dois bhajans: “Prema mudita manase kaho...” e “Hari bhajan bina”, e depois continuou o 
Seu Discurso).

Vocês  todos  dizem,  “Eu  quero  paz,  eu  quero  paz,  eu  quero  felicidade”.  Onde  está  essa  paz  e  essa 
felicidade? Elas estão disponíveis somente em Hari bhajana (cantando a glória de Deus). Vocês terão paz e 
felicidade, somente por cantar a glória do Divino Nome. Elas não podem ser obtidas em nenhuma loja. Hari  
bhajana bina sukha santhi nahin... Paz e felicidade terão de brotar do âmago de seus próprios corações. Se 
quiserem ter paz, felicidade e bem-aventurança contemplem no Divino Nome em seus corações.  Sejam 
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EU SOU EU, EU SOU O ATMA.
Data: 25/12/2009 – Ocasião: Natal – Local: Prasanthi Nilayam

O sol surge sereno e tranquilo.
Os dias se tornaram mais curtos,

E o vento frio está soprando.
(Poema em télugo)

Esta estação1 festiva traz prosperidade para todas as pessoas, enchendo os celeiros dos agricultores com 
os grãos recém-colhidos em abundância. Não somente os agricultores, mas as pessoas em geral, sentem-
se felizes e usufruem desta época. As pessoas atribuem sua felicidade e prosperidade a Deus.

Onde está Deus?  Deus está em toda parte. É onipresente: em vocês, acima, abaixo e ao seu redor. Não 
tem nome ou forma particular.  Não nasce nem morre.  Só quando há nascimento é que a morte existe 
também! Portanto, Deus não tem nascimento nem morte!  Está presente em cada ser vivo como  Atma 
Swarupa (Encarnação do Divino Atma). Atualmente, o ser humano é incapaz de compreender esse Atma 
Tattwa (Princípio do Atma).

Bharat (Índia) é uma terra sagrada. Foi o berço de muitas almas nobres e mulheres castas.
Esta terra de Bharat foi o berço de muitas mulheres nobres, como

Savitri, que trouxe o seu marido morto de volta à vida;
Chandramati, que apagou o fogo selvagem com o poder da verdade;

Sita, que provou sua castidade saindo incólume das chamas do fogo, e
Damayanti, que reduziu a cinzas um caçador perverso com o poder de sua castidade.

Esta terra de piedade e nobreza alcançou plenitude e prosperidade e
Tornou-se a mentora de todas as nações do mundo por causa dessas mulheres castas.

(Poema em télugo)

Sri Rama libertou Sita do cativeiro do demônio Ravana, que a confinou em Lanka durante dez meses. Rama 
tomou-a sob sua guarda após submetê-la ao teste do fogo. O deus do fogo apresentou-a diante de Rama, 
dizendo: “Ó Rama, Sita é uma grande mulher casta. É tão devotada ao seu esposo que não olhou sequer 
uma vez para o rosto de outro homem em todos esses dez meses”. Sita saiu ilesa das chamas, e o próprio 
deus do fogo atestou sua castidade. Pode-se imaginar quão grande e nobre ela era! Pode haver alguém 
semelhante a essa mulher em algum outro país do mundo?

O país de Bharat (Índia) está situado no centro dos sete mares. Cada homem e mulher neste país devem 
conduzir-se como  Purushotthama (homem nobre) e  Pativratha (mulher casta) respectivamente. Não é de 
admirar-se  que  vários  Avatares (encarnações)  tenham  nascido  nesta  terra  sagrada.  Grandes  homens, 
mulheres e almas nobres podem nascer  em qualquer país.  Mas  Avatares nascem somente no país de 
Bharat.

Atualmente, as pessoas aspiram por tudo neste mundo, exceto por Deus. As pessoas deixam até mesmo a 
sua pátria em busca de riquezas e dinheiro. Esse não é um desenvolvimento positivo, especialmente para os 
Bharatiyas (indianos) já que deles se espera que sobrepujem o desejo pelo dinheiro. Deus é Aquele que 
sempre dá;  nunca tira.  Deus nos deseja somente amor,  nada mais.  O país  de Bharat  é muito nobre e 
sagrado,  mas as  pessoas  o  estão  deixando  em busca  de  melhores  oportunidades  em outros  lugares. 
Entretanto, aqueles de coração puro e imaculado são apegados a sua terra natal.

Tudo o que Deus espera de seus devotos é um coração puro e sagrado.
As pessoas atribuem a Deus diferentes nomes e formas. De fato, Deus é somente um. Está além de todos 
os  nomes  e  formas.  Assume  um nome e  uma  forma  de  acordo  com o  desejo  e  a  aspiração  de  um 
determinado  devoto.  Quando  vocês  O  contemplam  na  forma  de  Jesus  e  desejam  vê-lo  nessa  forma, 
manifesta-se a vocês como Jesus.

Sarvatah Panipadam Tat Sarvathokshi Siromukham, Sarvatah Sruthimalloke Sarvamavruthya Tishthati (com 
as mãos, pés, olhos, cabeça, boca e ouvidos permeando tudo, Ele permeia todo o universo). Deus está 

1 Baba está referindo-se ao término da colheita no sul da Índia que, via de regra, ocorre entre os meses de novembro e dezembro.
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presente em cada ser humano e também em cada ser vivo. Daivam Manusha Rupena (Deus está na forma 
de um ser  humano).  Essa é  a  razão  pela  qual  os  valores  humanos são  considerados tão  sagrados  e 
importantes. Não é suficiente possuir simplesmente um corpo humano. Ao tomar a forma humana, deve-se 
também cultivar os valores humanos de Sathya (Verdade), Dharma (Retidão), Santhi (Paz), Prema (Amor) e 
Ahimsa (Não violência).

Vocês não devem mentir sob quaisquer circunstâncias. Se aderirem à Verdade, a Retidão a seguirá. Onde a 
Verdade e a Retidão andam juntas, haverá paz. Onde houver Paz, também haverá Amor. Não há espaço 
para a violência onde há Amor. Infelizmente, hoje em dia, existe violência em toda parte, devido à ausência 
de Amor entre as pessoas. Com quem quer que cruzem nestes dias,  há intranquilidade e agitação. As 
pessoas praticam japa (repetição do Nome de Deus) e tapa (penitência, austeridades) para obter a paz, mas 
não há paz em lugar algum. Para onde se olha, só há pás, pás, pás!2

É preciso desenvolver o Amor para alcançar a Paz. Antes de qualquer coisa, é preciso desenvolver o Amor. 
“Amor  é  Deus,  Deus  é  Amor”.  “Verdade  é  Deus,  Deus  é  Verdade”.  Verdade  e  Amor  são,  realmente, 
encarnações da  Divindade.  Apesar  de Deus ser  um,  as pessoas  atribuem-Lhe nomes diferentes  como 
Rama, Krishna,  Govinda e Narayana. Os diferentes nomes e formas atribuídas a Deus são produto da 
imaginação de poetas e pintores. Por exemplo, Ravi Varma pintou Deus em formas diferentes, baseado em 
sua imaginação. Mas Deus não pode ser limitado a um nome ou forma particular. Todos os nomes e formas 
são d’Ele e Ele também as transcende! Deus é imanente em todas as espécies vivas, inclusive nos seres 
humanos. Toda a criação é manifestação da Divindade.

Deus não tem desejos e aspirações. É altruísta. Tudo, no mundo externo, é reação, reflexo e ressonância de 
Seu ser interno. Isto é um tecido (mostrando um lenço). Falando estritamente, isto não é um tecido; é um 
conjunto de fios. Os fios tecidos em conjunto assumem a forma de um pano. Igualmente, os pensamentos e 
desejos do ser humano formam a mente. Esses, por sua vez, expressam-se na forma de linguagem. As 
palavras levam à ação por intermédio dos órgãos dos sentidos. Nesse processo, os homens mantêm alguns 
maus pensamentos e sentimentos.

Por que Deus deu olhos ao ser humano? Somente para ver o bem. Igualmente, os ouvidos são para ouvir 
coisas boas e a língua para dizer boas palavras. As palavras que vocês dizem devem ser sempre doces e 
suaves, nunca ásperas. Logo, considerem sagrado cada membro e órgão do corpo que lhes foi dado por 
Deus e usem-no adequadamente. Um corpo tão sagrado deve ser dedicado a Deus e a ninguém mais. Deus 
lhes dá tudo que é necessário para a sua existência. Devem, portanto, instalar Deus no altar do seu coração 
puro e sagrado.

Deus é  onipresente.  O Céu é Deus e  a  Terra  é  Deus.  Todos os seres humanos são encarnações da 
Divindade.  Deus  é  imanente  em cada  ser  humano  na  forma  da  respiração  (Soham).  O  homem deve 
compreender essa verdade. Só quando compreenderem a verdadeira  natureza de Deus é que poderão 
considerar que adquiriram jnana (sabedoria).

Sabedoria não é mero conhecimento livresco. Algumas pessoas instruídas adquiriram vasto conhecimento a 
partir  dos  livros,  mas  qual  delas  é  um  jnani (alma  liberta)  no  verdadeiro  sentido?  Somente  quem 
compreendeu que “Eu não sou o corpo, não sou a mente; sou Deus” é um verdadeiro jnani.

Quando dizem: “Este é o meu corpo”, quem são vocês? A quem se estão referindo? A expressão “meu 
corpo” dá a entender que estão separados do corpo. Quando dizem: “Esta é a minha mente”, a mente está 
separada de vocês. Da mesma forma, quando dizem: “Este é o meu buddhi (intelecto)”, significa que buddhi 
está separado de vocês. Em todas essas expressões, o que é esse “meu”? Que “meu” sou “eu”. Esse “eu” 
foi mencionado por Jesus Cristo como o ego e deve ser suprimido. Esse é o verdadeiro significado da cruz. 
É eliminar o ego.

Vocês são limitados por dois aspectos: o “eu” e o “meu”. Essa é a escravidão humana. Se puderem libertar-
se desses dois vínculos, o que permanece são unicamente vocês. Agora estão com o seu corpo. Suponham 
que devem deixar o corpo amanhã. Nesse momento, quem serão vocês, onde estarão vocês?  Não sabem! 
O corpo é como uma vestimenta, um manto. Quando se livrarem dessa vestimenta, sua verdadeira natureza 
aparecerá.

2 No original inglês, Baba faz um jogo de palavras entre peace (paz) e pieces (pedaços). O similar em português seria paz e pás.
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A mesma verdade foi explicada nesta frase: “Aquele que você pensa que é, aquele que os outros pensam 
que você é e aquele que você realmente é”. Essa é a verdadeira natureza do ser humano. Quando alguém 
pergunta quem são vocês, costumam responder: “Eu sou fulano de tal”. Dirão seu nome. Na realidade, esse 
nome lhes foi dado por seus pais e não por Deus, quando vocês nasceram. 

Suponham que perguntem a Deus: “Quem é você?” Ele responderá: “Aham Brahmasmi (Eu sou Brahman). 
Cada indivíduo deve lembrar-se: “Eu sou Brahman, não tenho outro nome”. Se alguém perguntar: “Qual é o 
seu nome?”, devem responder: ”Meu nome é Brahman”. Se estiverem constantemente conscientes de sua 
verdadeira natureza, isto é Atma Tattwa. Não precisarão contemplar em algo mais. 

Sempre que encontram um amigo ou um conhecido, cumprimentam-no com um Namaskar. Isso significa 
que, de fato, estão reverenciando a Divindade imanente na pessoa. Portanto, não abriguem o sentimento de 
“eu”,  “eu”,  “eu”.  Todos  esses  corpos  físicos  são  como papeis  desempenhados em um drama.  Eles  se 
modificam.  O  próprio  mundo  é  um  drama  cósmico.  Lembrem-se,  continuamente,  de  que  estão 
representando  seu  papel  no  drama  cósmico  e  de  que  sua  natureza  verdadeira  é  que  você  é  uma 
Encarnação do Divino Ser (Atma Swarupa). Vocês têm alguma dúvida a esse respeito? (Swami perguntou, 
virando-se para a audiência...). Se conservarem qualquer dúvida, ficarão confusos. 

Infelizmente, hoje em dia, as pessoas desconhecem sua verdadeira natureza. Como, então, poderão saber 
sobre Deus? Portanto, em primeiro lugar, perguntem a si mesmos: “Quem sou eu? Quem sou eu?” Vocês 
compreenderão que “Eu sou Eu, sou o Atma”, “Eu sou Eu, sou o Atma”, “Eu sou Eu, sou o Atma”. Caso se 
esqueçam desse Eu Divino, o que permanece é apenas o ego. Portanto, sejam divinos.

Rama, Krishna, Govinda etc. são somente referências à Divindade na linguagem comum. Uma pessoa é 
chamada por  vários  nomes,  com base  no  relacionamento  do nível  físico.  Uma pessoa  refere-se  a  ela 
dizendo: “Ele é meu genro”. Outra diz: “Ele é meu filho”. Uma terceira pessoa diz, “Ele é meu irmão”. Assim, 
as ligações acontecem na medida em que os relacionamentos aumentam. De onde surgem essas ligações? 
Tudo é produto de vocês mesmos.

Vocês casam-se com uma moça e dizem: “Ela é minha esposa”. Mas, antes do casamento, quem era ela? 
Vocês não sabem. Depois de alguns anos, quando ela afinal partir definitivamente, nada saberão sobre ela. 
Portanto, não sabem quem era ela antes do casamento ou para onde foi após sua partida. A relação do 
casal existe somente no intervalo entre esses fatos.

Portanto, não se aflijam sobre o passado. O passado é passado e o futuro é incerto. Vocês não sabem, não 
têm conhecimento, seja do passado ou do futuro; estão conscientes somente do presente. Logo, vivam no 
presente. Essa é a única realidade.

 (Bhagawan concluiu Seu discurso com o bhajan, “Hari bhajan bina sukha santhi nahin…)

Tradução e revisão da Coordenação de Publicação
Conselho Central do Brasil

Fonte: http://www.sathyasai.org/discour/2009/d091225.html
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