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ESTEJAM UNIDOS NO AMOR DIVINO 
Data: 11/02/2007 - Ocasião: Adilabad Parthi Yatra1 – Local: Prasanthi Nilayam 

Encarnações do Amor, jovens, homens e mulheres!  
Nos dias de hoje, é realmente necessário reconhecer os valores humanos. Atualmente, o homem é 
incapaz de levar a vida de um ser humano, já que perdeu esses valores. As qualidades de um ser 
humano são de dois tipos: internas e externas. Desejo [kama], raiva [krodha], ganância [lobha], apego 
[moha], orgulho [mada] e ciúmes [matsarya] são externos. Verdade [sathya],  retidão [dharma], paz 
[shanti], amor [prema] e não violência [ahimsa] são internos. 
Desenvolvam a Visão Interior 
Atualmente, estamos descartando as qualidades internas, eternas e verdadeiras e nos agarramos aos 
assuntos mundanos e passageiros. Isso não está correto. Nós devemos desenvolver a visão interna de 
atma bhava [o pensamento da Essência Divina]. Se houver apenas a Verdade, ela será suficiente, a 
retidão a seguirá. Onde a verdade e a retidão andarem juntas como o positivo e o negativo, haverá paz; 
onde existir a paz, haverá amor. Não haverá qualquer espaço para a violência quando um ser humano 
estiver sobrecarregado pela corrente do amor. Hoje em dia, há uma violência descontrolada em todos os 
lugares. As pessoas sofrem de tristeza e dificuldades. Por conseguinte, você deve se esforçar para 
cultivar os valores humanos inatos.  
A verdade é eterna. Não pode ser destruída. Foi dito "Sathyam bruyath priyam bruyath na bruyath 
sathyamapriyam” [diga a verdade, fale gentilmente, evite dizer a verdade que é desagradável]. A verdade 
não nasce com um individuo nem desaparece com um individuo. A verdade é universal: ela se aplica 
igualmente a todos os seres humanos. Vocês devem cultivar essa verdade universal. O que vocês 
pensarem vocês devem dizer, o que vocês disserem vocês devem colocar em prática. Essa é a 
verdadeira humanidade.  
Estabeleçam-se na verdade...  
Raiva, desejo, ganância, apego, orgulho e ciúme são impróprios de um ser humano. Atualmente, o 
homem está limitando o seu amor à sua própria esposa e filhos.  Ele não está desenvolvendo a 
tolerância. Como diz o provérbio "Ekam sath viprah bahuda vadanthi" [a verdade é única, os homens 
sábios dizem isso de modos diferentes].  A outra afirmação "Sarvam khalvidam Brahma" significa que 
tudo no universo é somente Brahman. A verdade é a encarnação do próprio Brahman. E este Brahman é 
onipresente. Por essa razão, primeiro e principalmente, estabeleça a Verdade em seu coração. Depois 
disso, os outros quatro valores humanos de retidão, paz, amor e não-violência reinarão no mundo. 
Então, não mais haverá violência no mundo e todos os seres humanos, independente de religião e 
nacionalidade, viverão em paz e harmonia.  
O ser humano tem dentro de si um imenso potencial. Esse potencial deve ser corretamente canalizado. 
A raiva, o desejo, a ganância, a ilusão, o orgulho e o ciúme devem ser controlados.  
Vocês cantam várias canções devocionais [bhajans]. Somente quando vocês cantam os bhajans com a 
música apropriada é que eles serão melodiosos. Da mesma forma, seu desejo deve ter um limite. Se 
vocês desejarem se casar, vocês podem fazê-lo! Mais tarde, vocês desejarão ter filhos, vocês podem 
fazê-lo também. Mas vocês deverão educá-los apropriadamente para que se tornem cidadãos úteis no 
futuro.   
Deus estabeleceu certas regras e regulamentos para a conduta apropriada da vida de um ser humano. O 
individuo não deve se comportar como um animal, uma ave ou uma fera.  Nós devemos controlar nosso 
comportamento. Esse é o valor mais importante a ser prezado por um ser humano.  
Desenvolvam os Valores Humanos 
Os valores humanos não são visíveis a olho nu. Qual é a forma da Verdade? Ninguém viu a sua forma. 
Mais precisamente, está além da forma. Surge do nosso peito. O que é o dharma [retidão]? O dharma é 
seguir os ensinamentos de nosso próprio coração. Onde está shanti [paz]? Está do lado de fora? Não. 
Do lado de fora, só existe desassossego [ashanti].  
Hoje, o homem almeja a paz e apenas a paz apesar de possuir todos os tipos de riqueza. Perguntem a 
qualquer milionário. A resposta dele será: "Eu tenho dinheiro, casas e todos os tipos de riqueza, mas não 
tenho paz". A Paz, portanto, não será obtida no mundo exterior. Tem que fluir de dentro. Onde há paz, 
haverá amor. A luz do amor brilha em todos. É o amor que ilumina o universo inteiro. 

                                                 
1 Adilabad Parthi Yatra significa, literalmente, Peregrinação dos cidadãos do município de Adilabad a Parthi ou Puthaparthi. 
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Conseqüentemente, se vocês tornarem o seu amor forte, não haverá espaço para o ódio! É somente 
quando vocês desenvolvem um sentimento de separação que há ódio entre uns e outros. Por outro lado, 
se vocês desenvolvem um sentimento de Unidade, como poderá haver um sentimento de ódio entre 
vocês e o outro homem?  
Amor... a maior dádiva 
Queridas criaturas douradas! (bangaru) Ninguém deve desenvolver más qualidades, como ciúme, ódio, 
cobiça e raiva. Desenvolvam o Amor. O Amor é Deus e Deus é Amor. "Prema muditha manase kaho 
Rama Rama Ram (...)" é a canção devocional (bhajan). O Amor é o maior dom que Deus concedeu ao 
ser humano. Neste mundo, o valor de qualquer objeto material pode ser avaliado, mas não o valor do 
amor. Logo, desenvolvam o amor! E não apenas isso, compartilhem o Amor com os outros. Assim, 
quando vocês promovem o intercâmbio do amor e vivem uma vida feliz, as más qualidades como ódio, 
ciúme e arrogância não podem sequer se aproximar de vocês.  
 Vocês conhecem um bastão químico chamado "Lakshmana Rekha2". Quando uma linha é riscada com 
esse bastão em sua casa, nenhum tipo de inseto pode entrar na área. Similarmente, onde existe Amor, 
as más qualidades não podem entrar. Conseqüentemente, apenas uma qualidade, a qualidade do Amor, 
é suficiente para afugentar todas as más qualidades.  
O amor pode ser compartilhado com qualquer número de pessoas; ele não diminuirá sua quantidade. Na 
realidade, quanto mais vocês o compartilham com os outros, mais ele cresce. Deus é o nosso pai, nós 
todos somos seus filhos. Todos os seus filhos têm o direito de herdar seus bens. Todos devem 
compartilhar esta “propriedade”, o bem do Amor. Vocês podem se esquecer de qualquer coisa neste 
mundo; mas não devem se esquecer de Deus. Tudo neste mundo é passageiro. Contudo, o amor não é 
algo que vem e vai. Ao contrário, ele cresce. Desenvolvam este Amor Divino!  
Façam namasmarana [repetição do nome de Deus] constantemente, com absoluta fé em Deus. Nós 
proferimos tantas palavras diariamente. Não poderíamos pronunciar palavras sagradas como Rama e 
Krishna? É claro que podemos. Quando vocês cantarem esses nomes divinos, todas as suas tristezas e 
dificuldades desaparecerão.  
Desenvolvam o Amor por Deus 
O homem tem vários tipos de preocupações:  

Nascer é uma preocupação, estar na terra é uma preocupação; 
O mundo é uma causa de preocupação e a morte também; 
A infância inteira é uma preocupação e a velhice também, 

A vida é uma preocupação, o fracasso é uma preocupação; 
Todas as ações e dificuldades causam preocupação; 

Até mesmo a felicidade é uma misteriosa preocupação. 
Somente a devoção a Swami porá um fim a todas as suas preocupações. 

Oh, pessoas! Desenvolvam essa devoção e amor. 
(Poema em télugo) 

Desenvolvam o Amor por Deus, assim vocês poderão se livrar dessas preocupações. Este é o único 
remédio efetivo para todas as suas preocupações: através da repetição do Divino Nome de Deus, todas 
as suas preocupações serão curadas. 
Onde está Deus? Ele está em todos os lugares [onipresente]. Os panchabhuthas [os cinco elementos: 
terra, água, ar, espaço e fogo] são manifestações da Divindade. 
O corpo é como uma gota d’água. A mente é como um macaco louco. Logo, vocês não devem seguir 
nem o corpo nem a mente. Vocês devem seguir o conselho do intelecto. Vocês devem desenvolver uma 
consciência pura e firme (chittha). Na realidade, todos os nossos práticas espirituais (sadhanas) buscam 
o desenvolvimento apenas da pureza da consciência (chittha suddhi)! As más qualidades da cobiça,  
raiva, ganância, ilusão, orgulho e ciúme são apenas qualidades adquiridas e não nossas qualidades 
inatas. As nossas qualidades inatas são verdade [sathya], retidão [dharma], paz [shanti], amor [prema] e 
não-violência [ahimsa]. Nós devemos manifestá-las.   
Valorizem os momentos felizes em Prasanthi Nilayam 
Hoje em dia, para onde quer que olhem, vocês vêem apenas a violência. As pessoas são 
condescendentes com a violência por causa do dinheiro. O dinheiro vem e vai, mas a moralidade vem e 

                                                 
2 No épico hindu Ramayana, é a linha que Lakshamana traçou ao redor da casa que partilhava com seu irmão Rama e sua 
cunhada Sita na floresta. Essa linha tinha o objetivo de proteger Sita enquanto ele se ausentava para procurar Rama.  
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cresce. No passado, vários reis e imperadores acumularam imensa riqueza. Mas algum deles pôde levar 
ao menos um centavo? Não! Alexandre, o Grande, em seus últimos momentos, chamou seus ministros e 
lhes pediu para, após a sua morte, envolver o seu corpo com um pano branco, manter suas mãos vazias 
viradas para cima e levá-lo em procissão através de todas as ruas da cidade principal. A sua intenção foi 
a de passar para as pessoas uma mensagem de que o homem deve deixar este mundo com as mãos 
vazias, a despeito de ter conseguido grandes riquezas ou conquistado vastos reinos.   
O que quer que adquiramos neste mundo material é apenas para satisfazer o nosso ego. A verdadeira e 
eterna bem-aventurança só pode ser adquirida através do Amor. Não é suficiente passar o seu tempo 
em Amor quando vocês estão em Prasanthi Nilayam. Esses momentos de bem-aventurança devem ser 
valorizados para sempre. Onde quer que vocês estejam, continuem vivendo em Amor. Independente do 
país onde vocês vivem – Estados Unidos, Reino Unido, Japão ou Alemanha - o Amor não tem 
diferenças. O seu corpo pode estar em um determinado lugar, mas o Amor é universal. O Amor é 
onipresente. Desenvolvam este Amor. Amem até mesmo aqueles que os odeiam.  
Nós todos somos a Unidade 
Sempre que vocês encontrarem um inimigo, apresentem-lhe os seus pranams3 e digam: "Olá irmão! 
Como você está?" Eu tenho certeza de que ele lhes responderá dizendo: "Irmão! Como está você?" De 
fato, todos são irmãos. Deus é o único Pai de todos.   
A Bhagavad Gita declara “Mamivamso jivaloke jivabhuthah sanathanah [Todos vocês são partes do Meu 
Ser]” Vocês não são diferentes de mim; Nós todos somos a Unidade! Vocês devem desenvolver a fé 
nesta Unidade. Onde está Deus? Ele está presente em todos os seres humanos como o habitante 
interno. Desenvolvam o sentimento: "Tudo o que eu faço é uma oferenda a Deus, o Habitante do meu 
coração”.   
Desenvolvam a fé de que, aconteça o que acontecer, seja alegria ou tristeza, é apenas para o seu bem. 
Vocês sabem que quando uma pessoa sofre de febre malária lhe é administrada uma mistura amarga de 
quinino. A febre abaixará apenas após a ingestão dessa mistura amarga. Analogamente, compreenda a 
Verdade de que as tristezas e as dificuldades que lhe acometem são para o seu próprio bem.   
Deus é onipresente; vocês não precisam ir longe para compreender a Divindade. Se vocês procurarem 
em seu próprio coração e compartilharem o seu amor com os outros, vocês poderão facilmente 
compreender a Divindade. Todos estão ligados pelos laços do Amor. Todos estarão unidos somente pelo 
Amor. Portanto, onde quer que vocês vão, estejam unidos. Os jovens, especialmente, podem alcançar 
muito se estiverem unidos. A oração, a repetição do nome divino e o Amor a Deus são os três sadhanas 
ou disciplinas espirituais, que devemos realizar. Quando vocês conduzem sua vida baseados nesses 
três sadhanas, vocês podem alcançar qualquer coisa.  
Deus está além do nome e da forma 
Deus não está separado de vocês. Vocês não estão separados de Deus. Vocês e Deus são um. Vocês 
devem pensar sempre: “Deus está habitando dentro do meu coração como morador. Eu realmente sou 
Deus”. 
Pode haver diferenças entre nomes e formas, porém Deus é Um e somente Um. As formas dos 
diferentes nomes como Rama e Krishna são as que foram imaginadas pelos poetas e artistas como Ravi 
Varma4. Na realidade, Deus não tem uma forma em particular. Eles oram “Allahu Akbar". Alá não tem 
forma. Há ninguém mais elevado do que Alá. Ele é Supremo.  
Deus não tem nome nem forma. Mas Ele assumirá a forma que vocês invocarem constantemente. “Yad 
Bhavam Thad Bhavathi”5. Nós O visualizamos em uma forma em particular, de acordo com nossos 
pensamentos e sentimentos. Desenvolvam o sentimento: "Deus está em mim, está comigo e está me 
guiando” e vão em frente. Que vocês todos possam ser felizes!  
 

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

                                                 
3 Cumprimento indiano, que consiste em curvar levemente a cabeça e o tronco com as mãos postas na altura do peito, dedos 
apontando para cima. Reverência. 
4 Raja Ravi Varma (1848-1906), pintor indiano que ficou famoso por suas representações de cenas dos épicos Mahabharata e 
Ramayana.  
5 "As circunstâncias serão  resolvidas de acordo com o funcionamento da mente”. 


