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PUREZA, PACIÊNCIA, PERSEVERANÇA - OS PASSOS PARA A DIVINDADE 
Data: 23/11/93 – Ocasião: Aniversário de Sathya Sai Baba - Local: Prasanthi Nilayam 

Nesta terra sagrada da Índia, a tolerância é nossa maior riqueza; 
Entre todas as formas de rituais,  

A superior é a observância da verdade e da moralidade;  
A índole mais doce entre todas as formas de amor é o amor maternal;  

Afastando-se do ideal nacional que prega: “A honra é maior que a própria vida”,  
Que lástima as pessoas terem se tornado vítimas de práticas exóticas!  

O que posso dizer a respeito da situação da Índia!  
Como o elefante que não tem consciência de sua força,  

Os indianos tornaram-se submissos atualmente. 

Poema 

Quando o coração está cheio de compaixão, as mãos dedicadas ao serviço ao próximo e o corpo 
engajado em constante auxílio aos outros, a vida se torna sagrada, significativa e nobre. 
Todo o Cosmos baseia-se nos alicerces da verdade, prosperidade e bem-estar. Todos os confortos e 
prazeres dependem da verdade. Para onde quer que vocês se voltem, a verdade brilha radiantemente. 
A deusa da riqueza, Lakshmi, reside na morada da verdade. O mundo não pode existir sem verdade, 
assim como os raios não podem existir sem o sol. A verdade é o Cosmos e o Cosmos é a verdade. 
Todo o Cosmos é permeado pelo Divino. É tolice imaginar que o que é natural, físico e mundano é irreal, 
havendo algo de diferente que o sustenta.  
O Cosmos é Vishnu (a Divindade que tudo permeia) e Vishnu é o Cosmos. O Cosmos é uma 
manifestação do Divino. 
Ao considerar este Universo composto dos cinco elementos básicos como uma manifestação divina, os 
antigos sábios iniciaram sua investigação espiritual e compreenderam a verdade.  
Este profundo e eterno conhecimento foi esquecido pelo homem e o mundo tornou-se vítima de todos os 
tipos de problemas e dificuldades. 
Os Cinco Elementos 
Entre os cinco elementos, o primeiro é a terra. Ela sustenta tudo. Todas as montanhas, rios, povoados, 
cidades, etc., se formam sobre a terra. 
Os cientistas descobriram que a Terra gira em redor de si própria. Neste caso, todos os objetos na Terra 
deveriam girar também, mas não é o que ocorre, porque a Terra possui o divino poder de atração que 
mantém unidos todos os objetos. 
Esta é a razão pela qual a Terra, isoladamente, não pode ser considerada a base de todos os objetos. 
Se investigarmos profundamente entenderemos que a Terra é sustentada por “algo mais”: ela sustenta a 
si mesma devido a um poder superior, o poder divino, que é firme, puro e imutável. Sem este poder a 
natureza e o mundo físico não poderiam funcionar bem. 
Por exemplo, se os trilhos sobre os quais uma locomotiva corre se movessem quando ela passasse, os 
resultados seriam desastrosos. Do mesmo modo, se a estrada também se movesse com os carros que 
correm sobre ela, haveria acidentes. É o carro que se move, e não a Terra. 
Dessa maneira, muitos objetos estão em movimento no Universo, mas o Divino permanece firme e 
imutável. 
O próximo elemento é a água, que está presente em toda parte, percebamos ou não. A vida é impossível 
sem água. 
O elemento seguinte é o fogo (Agni). O elemento fogo está presente em todos os seres vivos, incluindo 
os humanos, sob a forma do fogo digestivo (Jataragni). Este fogo está não somente na Terra, mas até no 
espaço. Quando as nuvens colidem, o fogo é gerado em forma de raios. Quando duas pedras inertes 
são friccionadas, emana fogo delas. Da mesma forma, quando dois gravetos são esfregados, o fogo 
emerge. Assim, o fogo também é um poder que permeia tudo. Também o espaço, ou éter (Akasha), 
permeia tudo. Há o ar (Vayu). Não pode haver vida sem o ar. Vocês sentem a presença do ar durante 
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uma tempestade ou um tufão, mas, ainda nos momentos em que ele não se mostra tanto, está presente 
o tempo todo, em toda parte. 
Quando os cinco elementos têm tão imenso poder, vocês podem imaginar qual deve ser a potência do 
Divino que os sustenta! Eles são manifestações do Supremo Ser Interior e ninguém pode negar sua 
existência, seja crente, ateu ou agnóstico. 
Atualmente, eles não estão sendo utilizados do modo devido; pelo contrário, estão sendo muito mal 
usados, causando com seu emprego impróprio, a raiz de todas as agonias do mundo.  
Os cinco elementos se baseiam na verdade. Por isso, os antigos Rishis praticavam o controle da fala, 
com o intuito de manter-se fiéis à verdade. Restringir a fala fomenta a verdade. A conversa excessiva é 
causa de grande inquietação. 
É essencial que cada um reconheça o papel básico dos cinco elementos e viva em consonância com 
essa consciência.  
A mente demonstra a natureza dos cinco elementos. A fé emerge da mente. A religião é um reflexo da 
fé. A religião não é o que normalmente se diz a seu respeito. Há muitas pessoas engajadas na 
destruição da religião. Porém, se ela for destruída, a fé será destruída. É o ódio religioso que tem que ser 
descartado e não a religião como tal. Adeptos de todas as crenças reconhecem e admiram o poder dos 
cinco elementos.  
A Unidade Tríplice 
Os indianos preservavam a unidade no pensamento, palavra e ação por meio de sua conduta, pois os 
Vedas proclamam que o Divino está presente em todos os cinco elementos.  
Embora esta verdade seja aceita por adeptos de todos os credos, os quais proclamam este 
ensinamento, não se age de acordo com ela na prática. Porém, os indianos praticaram esta verdade, e 
experimentaram a bem-aventurança decorrente dela. Eles adoravam as colinas, os pássaros e as 
árvores, enquanto adeptos de outras crenças ridicularizavam tais práticas. Isto se deve à falta de 
reflexão e não é um sinal de sanidade.  
As pessoas dizem que Deus está em todos os seres e em todas as coisas; mas ridicularizam os 
indianos, que agem conforme o que dizem! 
Isto é pura tolice. Como pode um indivíduo que age de acordo com suas palavras ser tomado por louco? 
Será que não deveria ser tratado como louco aquele que não vive de acordo com o que diz? Que os 
sábios determinem a resposta certa. 
Os indianos eram conhecidos por agirem de acordo com suas palavras. Povos de outros credos podem 
professar uma coisa e praticar outra, porém isto não autoriza ninguém a criticar outras religiões.  
Todas as religiões ensinam apenas o que é bom. As pessoas deveriam conduzir suas vidas baseadas 
nisso. Se as mentes são puras, como a religião pode fazer algum mal? Se as pessoas estão estragando 
suas mentes, a religião não é a responsável por isto. O que é preciso é a transformação das mentes, e 
não das religiões. Quando as mentes forem reformadas, os homens irão automaticamente mudar para 
melhor. 
As vidas dos homens são formadas de acordo com o que suas mentes pensam. É preciso que eles 
desenvolvam pureza mental e sentimentos sagrados. 
A Realidade é Una 
A suprema realidade é uma só. Ela é Deus. Pessoas de todos os credos - sejam elas hindus, cristãs, 
muçulmanas, parsis ou outras - reconhecem que Deus é Um. Da mesma forma, quando os homens 
desenvolverem sentimentos de tolerância, compaixão e unidade, terão sentimentos fraternos entre si e 
promoverão igualdade e justiça. Só quando os homens desenvolverem unidade em Espírito, agindo com 
a convicção de que o mesmo princípio divino reside em todos, a amargura e a discórdia cessarão. 
O Cosmos é um organismo com vários membros. Um ser humano tem olhos, ouvidos, boca, etc. Todos 
esses órgãos são membros do corpo humano. O corpo pertence ao ser humano, que é um membro da 
sociedade. 
A sociedade é um membro da humanidade. A humanidade é um membro da natureza. A natureza é um 
membro do Supremo Ser Interior, Deus. 
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Isto mostra a relação entre os órgãos dos sentidos do homem e o Divino. Por essa razão o indivíduo 
deve fazer uso correto dos sentidos, compreendendo a natureza do Divino que os sustenta e levar uma 
vida significativa. 
Existe o corpo. Existe o mundo. Existem florestas, árvores e muitas outras coisas. Ao nos referirmos a 
tudo isto usamos a palavra “é”, que significa “existe”. O termo “é”, ao afirmar a existência de algo, 
proclama a verdadeira natureza daquilo a que se refere. Em relação ao homem isto significa que sua 
existência permanente se deve ao Divino dentro dele.  
Há apenas uma coisa que existe em tudo. Mas o homem esquece essa realidade divina por causa do 
seu egoísmo e egocentrismo, manifestando presunção e ostentação. Apenas quando eles forem extintos 
a Divindade interior do homem se manifestará. 
Os maus traços encontrados no homem são o resultado de sua comida e de outros hábitos, e não 
surgem do seu Atma. Vícios como a luxúria, raiva, inveja e orgulho são resultado de comida ruim e 
relacionamentos impróprios, sendo o produto de fatores externos. Eles não surgem do interior. 
Qualidades como amor, compaixão e consideração pelos outros surgem de dentro do Eu de cada um. 
São os valores humanos. Ao esquecerem estes valores e seguirem qualidades animais os homens 
desenvolvem uma existência animalesca. Isso é errado. Os homens devem levar vidas baseadas em seu 
legado humano. 
Amor Divino 
A riqueza pode ir e vir. A força pode crescer ou decair. Todas as coisas no mundo podem deixar de 
existir, mas há uma coisa que é imperecível e imutável: o permanente amor divino.  
Todas as outras formas de amor não são, em absoluto, amor real. Elas são apegos temporários e 
mundanos, baseados nos desejos que provêm do âmbito físico, social ou outros. 
O amor verdadeiro relaciona-se apenas com o coração. O homem, hoje, não está alimentando o amor 
imutável e duradouro. Ele desperdiça sua vida perseguindo encantamentos temporários. Vaga sem rumo 
em busca de prazeres triviais e efêmeros, imerso em todos os tipos de problemas. 
Ele só pode descobrir seu caminho verdadeiro ao buscar iluminação espiritual. Espiritualidade não 
significa execução de rituais devocionais. Ela requer a remoção dos traços animalescos no homem. Só 
então sentimentos sagrados irão surgir nele. Esta é a espiritualidade real.  
Considerem todos os seres como filhos de Deus. Não guardem rancor de ninguém. É por causa do ódio 
e do rancor que a humanidade está afundada em violência e derramamento de sangue. O sangue do 
homem é inerentemente puro, divino e imaculado. Usar erroneamente este sangue em maus hábitos é 
um sinal da natureza animalesca e demoníaca. 
Unidade Humana 
A Índia, atualmente, está numa crise criada por uma miríade de problemas difíceis. Mas não é só a Índia: 
todos os outros países também estão enfrentando crises similares. Qual a razão? É o fracasso total por 
não se lembrarem da unidade espiritual da humanidade. Apenas o senso de unidade espiritual pode 
gerar amor universal. Somente este pode congregar os homens em unidade. Este princípio de amor 
deve emanar do coração. Só então a verdadeira unidade vai emergir. 
Manifestações do Amor Divino!  
Não se iludam com a crença de que a vida lhes foi dada para comer, beber e desfrutar de outros 
prazeres físicos. Esta não é a razão do nascimento humano, que é uma bênção rara. Qual a diferença 
entre um ser humano e os animais? São qualidades como a bondade, a compaixão, a tolerância e a 
solidariedade que diferenciam os seres humanos dos animais. Mas o homem tende a esquecer essas 
qualidades inerentes a ele devido à absorção em desejos mundanos e egoístas. Aqueles que usam a 
lente do egoísmo só podem ver egoísmo à sua volta. Uma visão defeituosa produz um aparente defeito 
na Criação. Não há nada de errado com a Criação. Todos os defeitos estão relacionados com a visão 
defeituosa. 
Direitos e Deveres 
Os homens têm que compreender que a verdadeira natureza humana será alcançada apenas quando os 
cinco elementos no Universo forem usados devidamente.  
A Terra é uma base sagrada para o Supremo. Os outros quatro elementos estão sobrepostos a ela. Sem 
a base, os outros elementos não têm função alguma. Por isso, todos os seres humanos vivendo na Terra 
devem cooperar uns com os outros, engajar-se em atividades úteis socialmente e redimir suas vidas. 
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Todo homem tem deveres a cumprir, mas não pode reivindicar direitos. Atualmente, as pessoas tendem 
a defender seus direitos, mas não levam em consideração suas responsabilidades. Deveres e direitos 
andam juntos. Uma indiferença absoluta em relação às responsabilidades tornou-se um tipo de epidemia 
em todas as esferas da vida atualmente. 
Quando vocês cumprem suas responsabilidades, seus direitos são automaticamente assegurados. Na 
Índia, hoje, todos estão reclamando seus direitos. Qual o significado de “direito”? É aquilo a que se está 
autorizado. Como isto é conseguido?! Vocês podem colher um fruto sem semear a semente? Sem uma 
árvore pode haver fruto? Mas vocês aspiram ao fruto sem semear as sementes ou cultivar a árvore! Que 
tolice é essa?! Ninguém tem nenhum direito inerente, tem apenas responsabilidades. Cumpram seu 
dever. O dever é Deus. O trabalho é adoração. 
Ao cumprirem seus deveres, estarão adquirindo o título de seus direitos. Cada homem deve cumprir 
suas obrigações. O cumprimento do dever é seu Yoga. É sua diversão. É seu sacrifício. O cumprimento 
do dever é a base para tudo. 
Se os deveres são cumpridos de acordo com os respectivos papéis do indivíduo - chefe de família, 
estudante, renunciante ou asceta - o mundo não sofrerá por falta de paz ou prosperidade. Porém, as 
pessoas não estão se dedicando às suas respectivas funções. Elas não estão desempenhando suas 
obrigações devidamente. Ignorando seus deveres, elas se interessam pelas atividades alheias! 
Respeito por Todas as Fés 
Essa atitude prevalece na esfera religiosa também. Membros de um credo consideram-no superior e 
ridicularizam a fé alheia. Ninguém está qualificado para fazer tal alegação. Do mesmo modo que vocês 
prezam sua fé, vocês devem compreender que os outros têm, igualmente, o direito de prezar a deles. 
Vocês podem estimar imensamente sua religião e devotar-se a ela adequadamente, mas não critiquem 
ou desprezem as religiões dos outros. Infelizmente, os homens perderam este senso de respeito pelos 
outros credos. Se todas as pessoas reconhecessem esta verdade, não haveria lugar no mundo para 
conflitos e discórdia. 
O homem luta pela paz de várias formas. Onde a paz é encontrada? Não será no mundo exterior. A paz 
deve ser encontrada no interior. Do lado de fora vocês encontrarão apenas momentos passageiros. 
Vocês devem buscar a manifestação da paz que emana de dentro de vocês. 
Há milhões no mundo que pregam e propagam o que é bom. Mas um em cada cem pratica os bons 
ensinamentos que ensinam. Este é o motivo pelo qual o mundo não presta atenção àqueles que não 
praticam o que pregam. 
Vocês devem sentir-se contentes quando agirem de acordo com sua consciência, agrade isso aos 
demais ou não. A convicção íntima de que estão agindo com retidão é sua melhor testemunha. Não há 
maior Dharma que a adesão à verdade. Vocês não precisam ter medo enquanto se mantiverem fiéis à 
verdade. O mentiroso é assombrado pelo medo. 
Portanto, sigam adiante para efetuar o serviço social com fé e energia. Abstenham-se do ódio religioso, 
que é causa de conflito. Respeitem todas as religiões. 
As pessoas, hoje, falam em proteger a nação. A nação não precisa de proteção. Se vocês protegerem e 
acalentarem a verdade e a retidão, a nação estará automaticamente protegida. Em nome da proteção do 
país, armas e bombas são amontoadas e arruínam a nação! 
Na raiz de todos os problemas está o egoísmo humano. Um pouco de preocupação com interesses 
egoístas é justificável, mas quando alguma coisa é excessiva, torna-se calamitosa. O homem é dotado 
do poder do discernimento para controlar seus desejos. Esse poder tem que ser usado para decidir se 
uma ação é certa ou errada. 
Sejam, Façam e Só Depois Falem 
Todos vocês são personificações do Espírito. Todos vocês são manifestações do Divino. O Espírito 
Residente é Um e o mesmo em todos os seres, sem distinção quanto às suas diferenças externas, como 
a corrente que ilumina lâmpadas de diferentes potências e cores.  
Encham seus corações de amor. Assim vocês podem experimentar a real bem-aventurança. Com 
coração e mente estreitos, ainda que vocês profiram palavras magniloqüentes, ninguém vai se dar o 
trabalho de ouvi-los. Antes de tudo “sejam”; sejam bons vocês mesmos. Depois “façam”, agindo de 
acordo com o que são. Então, só depois “falem”, e contem aos outros o que é bom. Só assim vocês 
serão um exemplo perfeito. 



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

 5

Não nutram maus sentimentos em relação a ninguém. Eles prejudicam mais a vocês do que aos outros. 
Como diz o provérbio: “A própria raiva de cada um é o seu inimigo, e a sua própria paz é a sua amiga e 
sua família. A felicidade do indivíduo é o seu paraíso e a sua mágoa é o seu inferno” (Poema em 
Télugo). Desenvolvam sentimentos puros e sagrados.  
Existe o costume de se comemorar o aniversário das pessoas. Porém, este só é verdadeiramente digno 
de ser celebrado quando há o nascimento de idéias puras no indivíduo.  
Vocês comemoram o aniversário de Bhagavan; mas vocês seguem seus ensinamentos? Vocês só vão 
experimentar os frutos da celebração do aniversário quando seguirem os ensinamentos! 
Jesus disse: “Amem a todos”. Por causa dele o Natal é celebrado, mas quantas pessoas praticam o 
amor? Efetivamente quase ninguém.  
Há amor no coração de todos. Compartilhem-no com pelo menos dez pessoas a cada dia! Isto é feito 
raramente. As pessoas gostam mais de receber do que de dar. Elas estão dispostas a dar apenas as 
coisas que não apreciam. Não há sacrifício nisso. 
Esta foi a mensagem dada por Vyasa nos seus dezoito Puranas: “É meritório ajudar os outros. É 
pecaminoso causar-lhes mal”. 
O Dever dos Devotos 
Vocês não devem se preocupar com quantas pessoas vieram (para o aniversário de Swami), mas sim 
com quantas estão seguindo os ensinamentos de Swami. Se cada devoto puder influenciar duas 
pessoas, em breve todo o mundo será reformado. 
Manifestações do Amor Divino! 
Há apenas uma coisa que vocês podem me oferecer hoje: orem para que as pessoas de todos os 
países, ou melhor, que toda a humanidade fique feliz e em paz. Só então haverá unidade real. Não 
aspirem meramente à paz e a prosperidade da Índia. Orem pelo bem estar de todos os países. Todos 
são nossos irmãos, estejam eles no Paquistão, na América ou em qualquer outro lugar. 
Quer vocês acreditem ou não, saibam que atraio pessoas de tantos países, por causa do meu amor que 
a tudo abrange. 
Os Três P’s 
Se cada um observar três coisas, será uno com Swami e terá a experiência de Deus. Uma vez que estas 
três coisas estão em Mim, Eu posso fazer declarações com firmeza a respeito delas. Elas são os três 
“P’s”: pureza, paciência e perseverança. Estes três “P’s” estão em Mim e à Minha volta. Qualquer um 
com estas três qualidades será destemido onde quer que se encontre. 
A qualidade mais importante é a pureza. Hoje tudo está poluído. A água, o ar e todos os cinco elementos 
estão poluídos. Como resultado a mente do homem também está poluída. Como a pureza pode ser 
conquistada? Encham suas mentes com pensamentos de Deus, dediquem todas as suas ações a Deus 
e considerem Deus como o motivador interno. A contemplação de Deus não é assunto para zombaria. 
Vocês não precisam ter medo por conta disso. Vocês devem ter completa fé em Deus, que é o 
sustentador universal. Ele é o protetor, não o punidor. O castigo que vocês recebem é conseqüência de 
suas próprias ações. 
Portanto, recitem o nome de Deus, cantem cânticos devocionais e façam boas ações, engajando-se no 
serviço ao próximo. Acalentem amor em seus corações. O amor vai afastar todos os maus pensamentos 
e promoverá o espírito do perdão. 
Bhagavan concluiu o 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 12 - 12/1993 


