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EDITORIAL 

EMBAIXADORES DE DEUS 

Um dos maiores milagres de Bhagavan é a 

transformação dos jovens de todo o mundo, 

pertencentes a todas as fés e nacionalidades 

(algumas histórias de suas transformações foram 

publicadas nesta edição). Talvez isto constitua o 

Seu maior legado para as gerações futuras do 

gênero humano. Esses jovens em geral e os 

estudantes de Swami em particular, foram muito 

afortunados porque o Avatar em Pessoa lhes 

ensinou e demonstrou, por Seu próprio exemplo, 

uma vida muito mais gratificante e nobre, bastante 

superior à vida mundana para gratificação dos 

sentidos. Swami deu a esses jovens a mensagem 

do serviço altruísta porque o serviço aos demais é 

o que purifica o coração humano e destrói o seu 

ego; e não há altar mais sagrado, no qual Deus 

goste de instalar a Si mesmo, do que um coração 

purificado. Ele enriqueceu suas vidas com o toque 

de Sua Divindade e mostrou-lhes o caminho mais 

simples e fácil para a paz e felicidade, que as 

pessoas e jovens do mundo procuram em vão nos 

objetos que satisfazem os sentidos. Ele disse aos 

jovens: “Juventude, riqueza, status, autoridade 

estão, todos, sujeitos a rápidos altos e baixos. 

Quando os motivos forem puros, o conhecimento 

será puro; quando o conhecimento é puro, a 

liberação está garantida”. 

As palavras de Bhagavan tiveram um 

impacto duradouro nos jovens porque Ele agiu 

conforme dizia e praticou o que pregava. Na 

Conferência Mundial da Juventude realizada em 

Prasanthi Nilayam, em 18 de novembro de 1999, 

Ele declarou: “Este corpo esteve engajado em 

serviço desde o nascimento. Vocês também 

deveriam passar suas vidas servindo aos outros. 

Esta é a Minha Mensagem. Eu pratico o que digo. 

Eu amo a todos e sirvo a todos, e espero que vocês 

façam o mesmo”. Não é de se admirar que, 

atualmente, encontremos milhares de Jovens 

Sathya Sai engajados em serviço amoroso e 

altruísta à humanidade, em todas as partes do 

mundo, seguindo este comando de Bhagavan. Eles 

assumiram a nobre tarefa de alimentar os 

famintos, auxiliar os necessitados, cuidar dos 

doentes e aliviar a miséria e o sofrimento dos 

desamparados de todo o planeta. Assim, esses 

Embaixadores de Deus estão levando adiante a 

Divina Missão de Bhagavan e preservando Seu 

legado, aderindo ao exaltado caminho que Ele lhes 

demonstrou. 

Esta edição da Sanathana Sarathi é ofertada 

aos Pés de Lótus de Bhagavan com a esperança de 

que mais e mais jovens sigam o nobre ideal 

deixado pelos Jovens Sathya Sai e tornem suas 

vidas sublimes, unindo-se à Divina Missão de 

Bhagavan para a transformação do mundo e 

redenção da humanidade. 

– Editor  
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DIVINO DISCURSO 

ELEVEM-SE DO NÍVEL HUMANO AO 

DIVINO 

O HOMEM DEVERIA PERMANECER 

CAUTELOSO NA JUVENTUDE 

A vida humana é tão instável quanto uma gota 

d’água sobre uma pétala de lótus. Este corpo é um 

covil de doenças e apegos. O mundo inteiro está 

repleto de tristeza e miséria. Portanto, ó homem 

tolo, cante o nome de Govinda. 

 (Poema em Télugo) 

 

 

Há muitos estágios na vida do homem. Em 

todos, ele só se deixa atrair pela falsidade e 

desonestidade. Nunca se esforça para buscar a 

verdade e a retidão. Assim, o homem transforma 

seu coração sagrado em uma rocha endurecida. 

Hoje em dia, o próprio ser humano é incapaz de 

compreender o significado da humanidade. Ser 

humano implica harmonia de pensamento, palavra 

e ato. De que vale dizer uma coisa, pensar outra e 

fazer algo diferente? O homem vive experiências 

divinas em cada estágio de sua vida, mas nem 

sequer tenta compreender sua importância! 

Desejos sem Limite Arruínam a Vida do 

Homem 

O primeiro estágio da vida é a infância. Este 

período é todo usado para jogar, cantar, divertir-se 

e brincar. Gradualmente, o indivíduo cresce e 

alcança o estágio da juventude. Como jovem, ele 

se comporta de maneira arbitrária, esquece de 

discriminar entre o bem e o mal e se deixa 

emaranhar nos muitos desejos. O que são esses 

desejos? São dignos de um ser humano? Ele não 

se pergunta: “Eu sou humano ou um animal?” 

Junto com a educação, ele desenvolve o ego e 

outras perversões. Antes de concluir seus estudos, 

já está cheio de ego e apegos, da cabeça aos pés. 

Devido aos efeitos do sistema educativo atual, o 

homem perde seu discernimento. Considera o 

egoísmo e os interesses pessoais como os 

principais objetivos de sua vida. Quer possuir tudo 

aquilo que vê e quer satisfazer todos os seus 

desejos. Desejar tudo que se vê é uma qualidade 

animal, não de um ser humano. A satisfação 

descontrolada dos desejos torna o homem 

demoníaco. 

O homem deveria usar seu senso de 

discernimento para determinar aquilo que deveria 

ver ou desejar. Mas, neste estágio da juventude, 

ele não é capaz de entender que a satisfação de 

toda sorte de desejos pode ser perigosa. Ele pensa 

que pode obter prazer e felicidade através da 

gratificação dos sentidos, sem saber que os 

sentidos são os próprios emissários de Yama – o 

deus da morte. Os sentidos carregam o homem 

para o caminho da ignorância e reduzem a cinzas 

sua humanidade. Por isso, ele deveria se manter 

absolutamente cauteloso enquanto jovem e exercer 

controle sobre seus sentidos. Do contrário, os 



4 
 

sentidos gradualmente destruirão sua humanidade. 

O que quer dizer humanidade? Humanidade 

implica trilhar o caminho do discernimento, 

quietude e autoinvestigação, sem pressa ou 

ansiedade. 

 

Passe a Juventude de Maneira Sagrada 

Os jovens não percebem que tudo muda com a 

passagem do tempo. Uma gota d’água brilha como 

uma pérola sobre a pétala do lótus. Quanto tempo 

dura esta beleza? Assim que um vento soprar, a 

gota perolada se juntará à água do lago. Do 

mesmo modo, um jovem brilha, hoje, como uma 

pérola sobre a pétala do desejo, no lago de 

Samsara – o mundo material. Ele não se pergunta 

de onde veio a gota d’água. Ela veio da água; 

nasceu na água, desenvolveu-se ali e, no final, 

desaparecerá na água. Um ser humano é uma 

bolha d’água. O Senhor Narayana é a água. O 

homem não tem outra escolha, senão mergulhar 

em Narayana. Porém, o ser humano não percebe 

esta verdade. Por esta razão, destrói sua 

humanidade, convertendo-a em animalidade. 

Nascido como Manava – um ser humano – deveria 

elevar-se ao nível de Madhava – Deus. O homem 

não deveria degenerar ao nível de um animal. Esta 

verdade precisa ser conhecida por todos. Os palcos 

da existência humana podem variar, o dinheiro 

pode vir e ir embora; o homem pode adquirir 

qualquer quantidade de conhecimento e riqueza 

materiais, mas sua vida precisará terminar algum 

dia. Ele não poderá trazer de volta sequer um 

instante do tempo que passou. Portanto, não 

deveria perder tempo; ele deveria santificar o 

tempo, empregando-o de maneira sagrada. Tendo 

nascido como ser humano, ele vive a vida de um 

animal. Mesmo um animal tem sua motivação e 

época apropriadas, mas o homem não respeita 

esses limites. 

Apesar de sua elevada educação, conhecimento 

científico, fama, reputação e posição social 

elevada, o homem trilha o caminho do egoísmo e 

se torna ainda pior que um animal. Para que serve 

a educação? Por que acumular riqueza? Qual é a 

utilidade do intelecto aguçado? Ele usa tudo isto 

apenas para enganar os outros. Pensa que está 

enganando os demais? Não! Está enganando a si 

mesmo! O homem moderno não usa suas 

capacidades e potencialidades da maneira correta. 

A juventude não serve para ser vivida em um 

abandono descuidado. Esse estágio é 

intermediário. Não vem conosco, nem segue 

adiante conosco. É transitório como nuvens que 

passam. Mesmo as pessoas inteligentes falham em 

reconhecer esta verdade. Os assim chamados 

intelectuais têm elevada reputação e pensamentos 

mesquinhos. Eles não podem ser chamados de 

humanos, de forma alguma. Quem não consegue 

melhorar a si mesmo é, de fato, um tolo. Por isso, 

é necessário que os jovens sigam o caminho 

correto, usem sua autoridade de maneira adequada 

e conquistem boa reputação. Só então sua 

humanidade brilhará de fato. 

O terceiro estágio da vida humana é a velhice. 

Nela, o homem lamenta seus atos e 

acontecimentos passados. Quando a velhice se 

instala, até mesmo sua esposa e filho deixam de 

respeitá-lo. Qual é a razão para isto? Só será 
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respeitado o idoso cuja conduta na juventude tiver 

sido boa. Ninguém respeitará aquele cuja conduta, 

enquanto jovem, tenha sido inadequada. No fim, 

sempre que relembrar seus delitos passados, serão 

instantes de arrependimento. Ele não será capaz de 

extrair qualquer felicidade do dinheiro 

conquistado através de meios desonestos e 

escusos. Todo o dinheiro que ganhou será herdado 

por um filho ou parente perverso, após sua morte. 

Por isto, o homem deveria trilhar o caminho 

correto antes que seja tarde. Prahlada disse: 

Se o indivíduo não adora o Senhor de todo coração, 

Se não canta Sua glória até sua boca começar a 

doer, 

Se faltam verdade e compaixão em seu coração, 

Ele é uma maldição desde o ventre materno. 

 (Poema em télugo)  

 

A Educação Deveria Desenvolver Sentimentos 

Divinos no Homem 

Os olhos estão entre os principais órgãos do 

corpo. É por isso que se compara o olho (Netra) à 

escritura (Sastra). Noventa e cinco por cento das 

ações diárias do homem são realizadas através dos 

olhos. Tudo que lemos, observamos e percebemos 

se baseia nos olhos. Sem eles, o homem não 

conseguiria reconhecer sequer um simples objeto, 

nem dar um só passo adiante. Embora o olho seja 

muito pequeno, pode ver estrelas a milhões de 

quilômetros de distância. Além desses poderosos 

olhos físicos, o homem deveria desenvolver seus 

olhos interiores. Se ele viaja dezenas e dezenas de 

milhares de quilômetros no espaço, por que não 

avança uma polegada sequer para dentro de si 

mesmo? Vocês sabem por que o homem recebeu 

olhos? Serviriam para observar toda e qualquer 

coisa que há? Não! Não! Os olhos foram dados ao 

homem para ver o Senhor de Kailasha, Siva. 

Vocês sabem por que Deus concedeu mãos ao 

homem? Não foi para que fizesse tudo que tivesse 

vontade. As mãos foram dadas para adorar a Deus. 

Qual a finalidade do nascimento humano? É 

para causar dores à mãe? Até mesmo os cães e as 

raposas nascem do mesmo modo. Qual é a 

utilidade do nascimento do homem, quando ele 

não presta qualquer auxílio nem mesmo aos seus 

pais. Isto é educação? Não! Não é educação de 

forma alguma. Qual é o significado de 

“educação”? A real educação é aquela que 

desenvolve sentimentos divinos no homem, para 

sua elevação. Isto é humanidade verdadeira. 

Pode-se obter uma elevada graduação acadêmica, 

como Mestre ou Bacharel, alcançando uma posição 

de destaque; 

Pode-se acumular riqueza, realizar atos de caridade 

e obter reputação e fama; 

Pode-se possuir força física e desfrutar de uma vida 

longa e saudável; 

Pode-se ser um grande erudito, estudando e 

propagando os Vedas; 

Mas ninguém se iguala a um verdadeiro devoto do 

Senhor. 

(Poema em télugo)  

Devoção, devoção, devoção! O que é devoção? 

Acaso significa enganar os outros? Enganar os 

demais em nome da devoção significa enganar a 

Deus. Devoção significa obediência implícita aos 

mandamentos de Deus. Sob nenhuma 
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circunstância vocês deveriam ferir alguém. Ajudar 

sempre! Ferir jamais! Esta é a essência dos 

dezoito Puranas (textos mitológicos). Mas, 

infelizmente, muita gente segue magoando os 

outros por toda a vida. Tudo isso é egoísmo, 

egoísmo, egoísmo. 

Nós nascemos em sociedade, desenvolvemo-

nos e progredimos na sociedade. Mas, que auxílio 

prestamos à sociedade? Não temos esta 

consciência social. Tudo que conhecemos é “eu” e 

“meu”. A vida se resume a isso? Não! Deveríamos 

progredir do “eu” para “nós”. De “nós”, 

precisaríamos evoluir para o princípio de “todos” 

e fundirmo-nos nele. Este tipo de sentimento 

amplo não se encontra no atual sistema 

educacional. O que devo estudar para poder 

prosperar? Que tipo de educação deveria obter 

para alcançar uma posição elevada? Como posso 

enganar os outros e ganhar dinheiro? Assim 

funcionam as mentes das pessoas de hoje em dia. 

Em seu lugar, deveriam se perguntar: como posso 

beneficiar a sociedade? De que maneira minha 

educação ajudaria a sociedade? Mas as pessoas, 

em geral, são carentes dessas ideias inclusivas. 

Aqueles a quem falta esta amplidão mental não 

podem ser chamados de seres humanos no 

verdadeiro sentido do termo. Tudo que estudam 

não é educação, de maneira alguma. Até um 

macaco pode aprender a andar de bicicleta com 

treinamento, como podemos ver nos circos. Isto 

também é um tipo de educação. A real educação 

não é aquela que aprendem em livros. Estes só 

transmitem conhecimento acadêmico, superficial. 

O que importa é o conhecimento prático. Vocês já 

escutaram bastante. Quanto disto puseram em 

prática? Nada mesmo! 

 

 

 

Ponham seu Conhecimento em Prática 

Os anos estão passando. Vocês estão 

envelhecendo. Mas não desenvolveram seu 

intelecto e discernimento; nenhuma prática sequer. 

Não é assim que progredirão do nível humano ao 

divino. Coloquem ao menos um ou dois 

ensinamentos em prática. 

Apesar de sua educação e inteligência, um homem 

tolo não conhecerá seu Ser verdadeiro e uma 

pessoa de mente perversa não abandonará suas 

más qualidades. 

(Poema em télugo)  

A moderna educação só produz argumentação; 

não leva à sabedoria total. De que serve obter 



7 
 

educação que não o leva à imortalidade? Adquira 

o conhecimento que o tornará imortal. 

 (Poema em télugo)  

Por que deveríamos estudar? Só para morrer 

algum dia? Então é melhor morrer sem educação 

do que com ela. O homem deveria adquirir aquela 

educação que o tornará imortal. Há tanta gente 

educada no país. Que serviço estão prestando à 

nação? Deveriam pesquisar por que seu país está 

degenerando. O fato é que as pessoas estão 

imersas em total egoísmo e se comportam como 

um sapo em um poço. Faltam-lhes sentimentos 

amplos pelo bem-estar dos demais. Elas só têm 

duas considerações: “eu” e “meu”; “eu” e “meu”. 

Nada além disso. Esta não é a qualidade de um 

verdadeiro devoto. É uma qualidade perversa. 

Swami vê muita gente. Há alguns devotos 

verdadeiros, também. Mas, se desperdiçam todo o 

seu tempo em buscas mundanas, quando terão a 

experiência da divindade? Se vocês passarem toda 

a sua vida estudando livros, quando colocarão seu 

conhecimento em prática? Só a prática lhes dará 

felicidade, não o aprendizado. Tudo que fizerem 

deveria proporcionar felicidade aos outros e à 

sociedade em geral. Esta é a essência do Bhaja 

Govindam de Adi Sankara. 

Um ancião estava sentado sob uma árvore às 

margens do Ganga, repetindo: “Dukrun Karane, 

Dukrun Karane”. Naquele instante, Sankara e seus 

discípulos se dirigiam ao Ganga para um banho. 

Quando ele ouviu aquilo, aproximou-se do ancião 

e perguntou: “Ó estudioso! O que está 

memorizando?” O velho disse: “Estou decorando 

as regras de gramática escritas por Panini”. 

Sankara perguntou: “Que benefício espera disto?” 

O homem respondeu: “Tornar-me um especialista 

em gramática”. “E o que ganhará com esta 

especialização?”, perguntou Sankara. O homem 

respondeu: “Se eu for especialista em gramática, 

poderei me apresentar na corte real e obter 

grandes recompensas do rei”. Sankara, então, 

perguntou: “Que alegria obterá das recompensas 

reais?” “Que alegria? Minha família poderá comer 

bem e viver feliz.” “E quanto tempo pensa que 

desfrutará de tudo isso?” “Até o dia da minha 

morte!” Então, Sankara disse: “Você sabe o que 

acontecerá depois que morrer?” O velho 

respondeu: “Não sei”. Então Sankara cantou este 

verso em sânscrito: 

Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, 

Govindam Bhaja Mudha Mathe, 

Samprapthe Sannihithe Kale, 

Nahi Nahi Rakshati Dukrun Karane. 

(Ó homem tolo, cante o nome de Govinda; as 

regras de gramática não virão em seu socorro 

quando o fim chegar). 

Nem o seu conhecimento de gramática nem os 

seus entes queridos o protegerão. Ó homem tolo, 

pense naquele que o protegerá! Não é outro senão 

o Senhor Govinda. Bhaja Govindam. Faça 

Namasmarana e cante a glória do Senhor. Este 

louvor é o barco que o conduzirá na travessia do 

oceano de samsara (o mundo material). Para 

cruzar este oceano, não é preciso um barco grande. 

Até o maior dos oceanos pode ser atravessado com 

um barquinho. Do mesmo modo, o curto Nome de 

Hari perdoará todos os seus pecados. Porém, o 

homem moderno adora a riqueza (siri), no lugar 



8 
 

do Senhor (Hari). Ele só deseja ser rico. Quanto 

tempo a riqueza permanecerá em seu poder? 

Ninguém o seguirá depois da morte. Todos os seus 

parentes só o acompanharão até o crematório. 

Ninguém irá além dali. Toda a riqueza que 

ganhou, terá que deixá-la aqui. Até as roupas que 

estiver usando ficarão para trás. 

Punarapi Jananam Punarapi Maranam, 

Punarapi Janani Jathare Sayanam, 

Iha Samsare Bahu Dustare, 

Kripayapare Pahi Murare. 

(Ó Senhor! Estou preso neste ciclo de nascimento e 

morte; repetidamente, experimento a agonia de estar 

no ventre materno. É muito difícil cruzar o oceano 

da vida mundana. Por favor, conduza-me através 

deste oceano e conceda-me a liberação). 

Repetidas vezes vocês nascem do ventre da mãe. 

Nascem e morrem diversas vezes. É esta a essência 

da vida humana? Não! De maneira alguma! 

Certa vez, havia um ladrão cuja rotina era 

cometer furtos e passar temporadas na cadeia, sem 

cessar. Numa oportunidade, ele roubou uma grande 

quantia e foi aprisionado por seis meses. No final da 

pena, o superintendente da cadeia veio vê-lo e disse: 

“Seu período de prisão está terminado. Você poderá 

partir com sua bagagem amanhã”. O ladrão disse: 

“Senhor! Por que deveria levar comigo minhas 

coisas? Vou voltar logo para a prisão! Deixe-as aí”. 

Mesmo sofrendo punições, ele não estava pronto 

para abandonar o mau hábito de furtar. Não tinha a 

consciência de que não deveria cometer o mesmo 

erro, após haver sofrido tantas punições. Os seres 

humanos são assim. Nascem e morrem sem parar. 

O homem é eterno, sem nascimento ou morte. 

É o princípio primordial, sem princípio ou fim. 

Ele é o Atma, a eterna testemunha. 

(Poema em télugo)  

 

O Homem Precisa Voltar para a Sua Origem 

Esforcem-se para alcançar este estado 

exaltado. Vocês deveriam cuidar para que, tendo 

vindo a este mundo uma vez, não regressem a ele 

novamente. Como Eu lhes disse outro dia, “o 

nascimento é como um jornal que vocês leem uma 

só vez e jogam no lixo. Que tolice seria ler o mesmo 

jornal repetidamente! Nós viemos até aqui, vimos o 

mundo, testemunhamos o bem e o mal que há nele. 

Experimentamos alguns bons momentos também. É 

suficiente. Esta vida é, agora, um jornal velho que 

não nos serve mais. Então, deveríamos procurar o 

caminho que não nos trará de volta”. Isto é o que 

Prahlada também disse. Ele desenvolveu um bom 

intelecto para encontrar este caminho. Que caminho 

é esse? Os devotos dizem: “Swami! Mostre-nos o 

caminho para a libertação. Que direção devemos 

seguir?” Eu respondo: “Voltem pelo caminho de 

onde vieram. De onde vocês vieram? Não vieram de 

Madras, Bombaim ou Déli. Vocês vieram do Atma. 

Então, voltem para o Atma”. 

Para todos os seres vivos, o destino é a 

origem. Nós usamos um pote de barro de diversas 

formas. Quando ele cai e se quebra, volta a ser barro. 

Ele veio do barro e se converte novamente em barro. 

Um pote inerte, feito de argila, retorna ao seu estado 

original. A real natureza do homem é Chinmaya 

(Consciência) e ele deveria lutar para retornar ao seu 

estado original. Lamentavelmente, no entanto, ele 

segue na direção errada, que o leva ao estado de 



9 
 

Mrinmaya (matéria inerte). Assim, mesmo um pote 

de barro é superior a ele. Qual a educação que 

obtiveram? Que faculdade frequentaram? Quantos 

títulos acadêmicos conquistaram? Tudo isto é 

totalmente inútil se não possuem esta percepção. 

Pássaros e animais seguem as regras e restrições de 

suas vidas, mas, com toda a sua educação, o homem 

não possui sequer este simples discernimento 

(viveka). Acaso observa regras e restrições? Há 

algum limite aos seus desejos? Não! Mesmo as 

raposas e os cães respeitam limites em seus desejos. 

Mas o homem está perseguindo loucamente seus 

desejos sem limites. Portanto, corrijam sua forma de 

pensar e preservem a humanidade. Contemplem sua 

divindade e mergulhem em Deus. 

– Discurso de Bhagavan no Sai Sruthi, 

Kodaikanal, em 20 de abril de 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE NOSSOS ARQUIVOS 

NÃO EXISTE TRAÇO DE INTERESSE 

PRÓPRIO EM MIM 

CONSIDEREM TODA A HUMANIDADE 

COMO UMA SÓ FAMÍLIA 

Encarnações do Divino Atma1! 

Desde os tempos mais remotos, os 

bharatiyas2 consideravam a verdade (satya) como 

Deus; eles a cultivavam e protegiam e, assim, 

alcançavam a divindade. Eram devotados à retidão 

(dharma) e valorizavam a moralidade na sociedade 

como o dever primordial. Hoje, por haverem 

esquecido a verdade e a retidão, as pessoas são 

incapazes de solucionar os problemas nacionais e 

eliminar as diferenças existentes na comunidade. 

Temos o Golfo de Bengala a leste e o Mar da Arábia 

a oeste, e ambos se fundem no Oceano Índico. Da 

mesma forma, Bharat3 exemplifica a combinação de 

prosperidade material com progresso espiritual. É a 

nação onde foi estabelecida a unidade entre a alma 

individual (jiva) e o Ser Cósmico (Brahman). 

 

Bharat Designa Toda a Família Humana 

A deusa Saraswati é também denominada 

Bhagavati e Bharati. Saraswati é a deusa da fala; 

portanto, todo homem nascido com o dom da fala é 

um bharata4. Esse nome não está associado a 

                                                           
1 O Ser, no sentido de Ser Interno, ou Eu verdadeiro; uma 
centelha do Divino (termo traduzido, às vezes, como 
“alma”). (N. T.) 
 
2 Indianos. (N. T.) 
 
3 A terra dos bharatas, ou seja, a Índia. (N. T.) 
 
4 Descendente de bharata. (N. T.) 
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nenhum indivíduo ou nação em particular. O termo 

Bharat é aplicável a toda a família humana. “Bha” 

refere-se ao princípio representado pelo Divino 

Conhecimento. Autoconhecimento é “bha”. 

Bharatas são os que se deleitam no 

autoconhecimento; consequentemente, todo aquele 

que resplandece pelo seu poder de iluminar a si 

mesmo é um bharata. 

 

 

 

Bharat é uma nação bem-dotada por 

natureza. É a fonte primária de toda a moralidade, 

espiritualidade e sabedoria mundana. É uma terra de 

fartura (Annapurna). Considerar pobre uma terra tão 

sagrada constitui uma aberração mental. Nós não 

somos uma nação necessitada, e sim ricamente 

agraciada. Se assim não fosse, por que teriam os 

mongóis, os europeus e outros povos invadido este 

país? Contudo, embora fôssemos bem-dotados, não 

tivemos a capacidade de salvaguardar as nossas 

riquezas. E por que razão? É que faltava unidade ao 

povo. Conquistou-se a liberdade, mas não se 

conseguiu a unidade. Por não haver unidade, Bharat 

é sujeita a toda espécie de calamidade. É pena que, 

apesar de terem nascido em uma terra tão rica, as 

pessoas não sintam orgulho do seu país. Em todo e 

qualquer lugar, vê-se apenas egoísmo desenfreado 

(svartha).  

Encarnações do Amor Divino! 

Renunciem ao egoísmo. Promovam a 

unidade. Desfrutem a bem-aventurança da harmonia. 

Já é tempo de reconhecerem o país sagrado que é 

Bharat. Nesta terra santa, nada falta. “O que não se 

encontra em Bharat, não se encontra em nenhum 

outro lugar”, reza um antigo ditado. Mas, apesar dos 

seus múltiplos recursos, este país está sendo 

considerado como pobre e atrasado. Esse 

pensamento nasce da ilusão. Somente quando nos 

libertarmos dessa ilusão, conseguiremos vivenciar a 

bem-aventurança do Atma. Só poderemos 

experimentar a Divindade (Brahma) quando nos 

livrarmos da ilusão (bhrama). 

Desenvolvam a qualidade do amor. 

Preencham a sua vida inteira com amor. Esta foi a 

oração que as gopikas5 dirigiram a Krishna na yuga6 

passada. Uma vida sem amor é absolutamente 

estéril. O homem é a encarnação do amor. O amor 

deve ser direcionado àquilo que é verdadeiro. Esse 

amor constitui o alento vital do homem. 

Encarnações do Divino Atma! 

Considerando o amor como a essência da 

divindade, vocês devem empenhar-se no serviço 

amoroso à sociedade. Devem restaurar a glória de 

                                                           
5 Gopis ou gopikas: pastoras devotas do Senhor Krishna 
em Brindavan. (N. T.) 
 
6 Segundo a antiga tradição hindu, cada ciclo cósmico, ou 
kalpa, divide-se em mil ciclos de quatro idades ou eras 
(yugas), classificadas com base nos atributos mentais 
predominantes. (N. T.) 
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Bharat. No passado, Bharat foi a preceptora de todas 

as nações. Todos os outros povos estão vindo aqui 

em busca de paz e de iluminação. Sendo assim, é 

uma grande infelicidade que os próprios bharatiyas 

não estejam conscientes da sua grandeza. A história 

desta nação reflete as suas realizações nos campos 

físico, mental e espiritual, assim como em todos os 

demais aspectos da vida. Devemos preencher os 

nossos corações com esta herança.  

Atualmente, dedicamos as nossas vidas a 

comodidades de natureza material e mundana. De 

que servem todos esses acessórios? Devemos 

compreender o princípio do Atma, que é a fonte de 

perene bem-aventurança. Todo o conhecimento 

adquirido, todas as posições galgadas, nada disso 

tem serventia se não existe amor no coração. A 

aquisição de boas qualidades é mais essencial do que 

a busca do conhecimento. 

 

O Ímã do Amor Divino 

Qual o motivo de tantas centenas de 

milhares7 de pessoas haverem se reunido aqui hoje? 

Deve haver alguma razão imperiosa para isso. Vocês 

devem estar em busca de algo que não encontraram 

no seu lugar de origem. Não haveria necessidade de 

incorrerem em todas essas despesas se pudessem 

achar o que desejam na sua própria terra. É que aqui 

existe Amor Divino. É o poderoso ímã do Amor 

Divino que tem atraído todas as limalhas de ferro 

sob a forma de seres humanos. Nem um único 

                                                           
7 No original, lakhs. Cada lakh (unidade do sistema 

numérico indiano) equivale a 100 mil. (N. T.)  

  
 

convite foi enviado a ninguém. Não se pediu a 

ninguém que viesse. O que tem atraído todas essas 

pessoas para este lugar é o poder do Amor Divino, 

são os laços que unem corações. Na raiz de tudo isso 

encontra-se a pureza. Onde existe pureza, cresce o 

amor; quando o amor e a pureza estão juntos, existe 

bem-aventurança (ananda). Seja qual for o trabalho 

realizado, sejam quais forem os sacrifícios feitos, 

eles não serão de muito proveito se o amor estiver 

ausente. 

Na prática da ioga, adotam-se alguns tipos 

de controle da respiração. Pratica-se também a 

kundalini ioga. Nos exercícios respiratórios, 

denomina-se puraka a inspiração, rechaka a 

expiração, e kumbhaka o ato de reter a respiração. 

Estes não constituem os meios de se adquirir poder 

iogue. Inspirar tudo o que é bom é puraka. 

Abandonar tudo o que é ruim é rechaka. Reter no 

coração o que é bom é kumbhaka. Todos estão 

qualificados a praticar essa ioga. Esse tipo divino de 

ioga deve ser praticado por todo ser humano. É a 

meta fundamental de todo bharatiya. 

Puttaparthi é um pequeno vilarejo. Como foi 

que esta aldeia alcançou tão eminente posição? Cada 

um pode encontrar por si mesmo a resposta. Não se 

deve atribuir isso a ioga, boa fortuna ou algum 

amuleto da sorte, e sim ao poder do pensamento. 

Todo pensamento sagrado tem poder de 

concretização. Por isso, Vedanta8 declara: Yad 

bhavam tad bhavati (“Tais são os sentimentos, tal 

                                                           
8 Filosofia cujos princípios básicos constituem a última 
parte das antigas Escrituras sagradas conhecidas como 
Vedas. O termo vem de Veda (Conhecimento) + anta 
(final). (N. T.) 
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será o resultado”). Portanto, todo homem deve nutrir 

bons pensamentos. Assim, terá assegurado o seu 

direito aos frutos. 

 

Hospital Gratuito em Prashanti Nilayam 

Embora em Prashanti Nilayam não haja 

instalações e comodidades adequadas disponíveis, 

vocês têm se submetido a um tipo de ioga mediante 

o qual se têm ajustado a todas as inconveniências. 

Devem considerar esta experiência como exercício 

espiritual (sadhana). Desfrutar de todo o conforto 

não constitui sadhana. É por meio das dificuldades 

que se experimenta a felicidade. Não se pode 

compreender a felicidade sem passar por tribulações. 

Deve-se considerar essas dificuldades como uma 

forma de penitência. Uma vida fácil não se torna 

uma penitência. O fato de tantas centenas de 

milhares de pessoas haverem se reunido aqui hoje, 

suportando tantas dificuldades e desconfortos, 

constitui um notável testemunho do seu senso de 

unidade. 

Ontem, decidimos fundar um grande 

hospital aqui. Muitas pessoas fizeram-Me apelos 

para que instalasse esse hospital em um centro 

urbano. Em várias cidades, existem muitas 

instituições médicas dirigidas como se fossem um 

negócio. Quando se estabelece uma instituição 

médica ou educacional, o único objetivo é fazer 

disso um negócio. Poucos se prontificam a instalá-

las para fornecer atendimento gratuito aos pobres. 

Portanto, decidimos, desde o início, fundar um 

hospital ao custo de 100 crores9, próximo a 

                                                           
9 Cada crore (unidade do sistema numérico indiano) 
equivale a dez milhões. (N. T.) 

Prashanti Nilayam. Se a educação superior é gratuita 

aqui, a “medicina superior” também o será. 

Gastam-se algumas centenas de milhares10 

para fazer uma cirurgia cardíaca nos Estados Unidos. 

Qual é a condição dos pobres? Quem cuida deles? Se 

forem até as cidades, não obterão sequer água 

tingida (misturas). Reconhecendo essa situação, 

lançamos o projeto de um grande hospital. Seja uma 

cirurgia de ponte de safena, um transplante de rim, 

uma cirurgia pulmonar ou no cérebro, tudo será 

realizado gratuitamente. Tomou-se essa decisão 

desde o início do projeto. O hospital será inaugurado 

no dia 22 de novembro de 1991. Ninguém pode 

compreender a determinação (sankalpa) de Sai. 

Pensamento e ação são simultâneos, como a luz e o 

som produzidos pelo disparo de uma arma; por isso, 

não é fácil para todos compreender o sankalpa de 

Sai. 

 

A Saga de Sathya Sai 

Não considerem um exagero o que Eu vou 

dizer. Não existe traço de interesse próprio em Mim. 

Tudo o que Eu faço é para o bem de outros. Mas não 

os considero como “outros”. Todos vocês são o Meu 

próprio povo. Um sentimento como esse, que 

abrange a todos, não se encontra em nenhum lugar 

do mundo. Vocês já viram, em alguma outra parte, 

uma organização que, em cinquenta anos, tenha 

crescido de maneira tão prodigiosa? 

Em se tratando de Avatares anteriores, a Sua 

fama só veio a crescer muito tempo depois da Sua 

partida. No caso do atual Avatar, uma universidade, 

                                                                                              
 
10 No original, lakhs. Ver N. T. nº 7. (N. T.) 
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um grande hospital, um aeródromo e muitas outras 

coisas têm sido criadas durante a Sua própria vida, 

em benefício dos moradores da aldeia, e muitas mais 

se seguirão nos anos vindouros. Muitos têm dúvidas 

a respeito da maneira pela qual tais coisas se 

concretizaram. O advento deste Avatar ocorreu há 

sessenta e quatro anos. Em todo esse tempo, nunca 

estendi esta mão para demandar algo de alguém. 

Jamais pedi nem pedirei nada a ninguém, e nunca 

haverá ocasião para isso. Então, como todas essas 

coisas estão se realizando? Para qualquer trabalho 

benéfico, não existe obstáculo em Bharat. Quando se 

deseja, de todo o coração, realizar algum trabalho 

desse tipo, o dinheiro flui aos borbotões. Pessoas de 

mente estreita que empreenderem qualquer trabalho 

jamais ficarão satisfeitas. Elas não conseguem 

entender as ações daqueles que possuem um grande 

coração e uma mente aberta. 

Encarnações do Amor Divino! 

Eu não espero nada de vocês. Apenas 

desenvolvam amor no seu interior. Tenham por toda 

a humanidade sentimentos fraternais. Reconheçam a 

todos como filhos de Deus. Não sintam 

ressentimento nem ódio por ninguém. Não firam os 

sentimentos de ninguém. Somente uma atitude 

generosa como essa lhes trará ilimitada bem-

aventurança. Se estão celebrando o Aniversário de 

Swami, isso é tudo o que Eu desejo de vocês. Que 

entre vocês haja unidade. Esforcem-se para reviver e 

promover a glória de Bharat. 

 

Estou Sempre Repleto de Bem-Aventurança 

Infinita 

Enquanto Eu vinha para cá, algumas pessoas 

cumprimentaram-Me, dizendo: “Feliz Aniversário! 

Feliz Aniversário!”. Eu estou sempre feliz. Não 

necessito de votos de “felicidade”. Transmitam-nos 

àqueles que não se sentem felizes. Eu estou repleto 

de alegria infinita. Jamais tive nenhuma 

preocupação, em nenhum tempo ou lugar. Qual a 

razão disso? Todas as coisas são transitórias como 

nuvens passageiras. Por que preocuparmo-nos com 

elas? Não devemos sentir-nos eufóricos nem 

deprimidos por causa de nascimentos ou de 

falecimentos. Chegamos nus a este mundo. Quando 

partirmos, não poderemos deixar o nosso endereço 

com os “nossos” parentes e amigos. Como podem 

ser eles “nossos parentes”? Todos esses constituem 

fenômenos mundanos. Enquanto vivermos, devemos 

passar as nossas vidas em harmonia e solidariedade. 

Todas as nossas dificuldades poderão ser superadas 

por meio da contemplação em Deus. O que vocês 

ganham esquecendo-se de Deus e mergulhando em 

preocupações mundanas? Tenham fé inabalável em 

Deus. Não deem lugar a diferenças de casta, credo e 

nacionalidade. Todos os nomes e formas pertencem 

ao Divino. Tudo o que vocês veem é uma 

manifestação da Forma Cósmica do Senhor. Com fé 

inabalável no Divino, cantem o Nome do Senhor e 

redimam as suas vidas. 

- Extraído do Discurso de Aniversário de 

Bhagavan, proferido no Hill View Stadium em 23 

de novembro de 1990. 
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ESPECIAL 

OS JOVENS TÊM O PODER DE MUDAR O 

MUNDO! 

Shitu Chudasama 

Nos anais do tempo, grandes e poderosos 

líderes como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, 

George Washington e Abraham Lincoln caminharam 

sobre a terra. Embora muitos tenham escrito e 

discutido sobre suas vidas, gostaria de chamar a 

atenção da humanidade para um líder muito singular 

e especial, um líder com grande humildade, 

compaixão, um coração amoroso e altruísta, um 

herói desconhecido que provavelmente nunca fará 

parte dos livros de história do mundo, um 

trabalhador silencioso. Este líder tem uma posição 

privilegiada no coração de Bhagavan Sri Sathya Sai 

Baba. Esse líder não é outro senão os Jovens de 

Swami. Pois é Sua Juventude que o mundo está 

esperando, é na Sua Juventude que os anciãos estão 

apostando para o futuro sustento da Organização Sai 

e é sobre os seus ombros que todas as esperanças e 

aspirações de Bhagavan para o futuro repousam. 

 

 

 

Presságios de uma nova ordem social 

Os Jovens Sathya Sai às vezes têm a 

impressão de que apenas alguns podem se tornar 

líderes; que é um lugar dado a alguns poucos 

escolhidos. Deixe-me assegurar-lhes de que todos 

eles são líderes, não apenas líderes, mas líderes 

Sathya Sai, embaixadores de Sua Missão. Cada um 

deles tem um papel importante a desempenhar na 

Missão de Swami. Em minha opinião, se você serve, 

se você orienta, se você oferece esperança e apoio 

aos outros, então você é um líder Sai. Toda a 

Juventude Sathya Sai é especial. Swami deu a cada 

um deles habilidades especiais, talentos e 

qualidades. Eles simplesmente têm de se voltar para 

dentro e aproveitar este recurso, este tesouro 

escondido de joias. Eles são todos uma facetas de 

uma joia multidimensional. 

Uma revolução espiritual está se 

desenrolando diante de nossos olhos, mudando a 

maneira como nos conectamos com a Divindade e, 

por sua vez, servimos à humanidade. Eu vejo e 

experimento isso sempre que viajo pelo mundo e 

tenho contato com a juventude de Swami, e vejo 

tudo o que eles estão realizando em suas vidas. 

Ao mesmo tempo, estamos vivendo em um 

mundo confrontado com enormes desafios sociais. 

No ano passado, o mundo alcançou um marco 

histórico de 7 bilhões de pessoas. Eu não posso 

deixar de ficar otimista quando vejo o compromisso 

da nossa Juventude Sai em todo o mundo. Durante a 

próxima década e mais além, se quisermos resolver 

os problemas mais urgentes do nosso tempo, 

precisaremos aproveitar o dinamismo de nossos 
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jovens Sai, pois eles têm o potencial para dissipar a 

inércia e ser as forças mais criativas para a mudança 

social. Há, portanto, uma necessidade de melhor 

apoiar e capacitar Jovens Sai para alcançar o 

progresso social no mundo à luz da vida e da 

mensagem de Swami. Mas se nós não aproveitarmos 

o incrível poder e ação da Juventude Sai agora, 

corremos o risco de perder a oportunidade. Swami 

sabia disso e, portanto, deu à Juventude Sai tanta 

importância e tempo durante Sua vida. 

Este ano, a população mundial de jovens 

(18-35 anos) atinge 1,8 bilhões, tornando-se a maior 

população de jovens da história. É, portanto, 

importante aproveitarmos a energia e o entusiasmo 

de nossa juventude Sai. Nunca a energia dos jovens 

foi mais relevante. Estou convencido de que a 

melhor esperança de transformação na sociedade 

humana e um futuro de paz, igualdade e justiça não 

está nas mãos dos governos, mas nas mentes e nos 

corações dos indivíduos que se dedicarão à 

transformação espiritual individual para transformar 

a humanidade. Os Jovens Sai são co-criadores de 

uma nova ordem espiritual. Esta nova ordem 

mundial ou despertar está acontecendo, está se 

desdobrando, florescendo diante dos nossos olhos. 

A história tem demonstrado que os jovens 

são catalisadores de mudança em cada época, em 

cada século, e neste momento, é a Juventude Sathya 

Sai de Bhagavan que cumpre esse papel. Eles têm 

em suas mãos o poder para serem esses 

catalisadores. A questão é: o que eles querem fazer 

com isso? Eles querem desempenhar seus papéis na 

Missão de Swami? Eles querem tomar o bastão dos 

anciãos, que estão ansiosos para passar a tocha para 

eles como a nova geração de jovens? 

A Juventude Sathya Sai pode realmente 

moldar o destino de seus países. Eles são os 

verdadeiros catalisadores da mudança. Eles 

lideraram as comunidades, lideraram as nações e 

sustentaram os valores em que as civilizações foram 

construídas. Um dia eles herdarão o trabalho da 

Organização Sai em seus respectivos países, quer 

queiram ou não. Eles têm um papel histórico a 

desempenhar na formação de sua sociedade, em 

fazer a diferença para a vida de alguém e levar a 

missão de Bhagavan para o próximo nível. Esta 

decisão deve ser feita por eles agora e eu estou 

confiante de que farão a escolha certa. 

Espero que assumam este papel histórico 

como agentes de mudança com o objetivo de se 

transformar espiritualmente, transformar 

espiritualmente a Organização Sai e transformar 

espiritualmente o mundo em que vivemos. Eu 

acredito, do fundo do meu coração, que a juventude 

Sai é destinada para algo maior do que eles mesmos. 

 

Faça da sua vida a Minha mensagem 

Como devemos nos preparar para a graça e a 

responsabilidade que Swami nos concedeu? Swami 

diz que os jovens são os futuros líderes do amanhã. 

No entanto, para serem os futuros líderes de amanhã, 

os jovens devem primeiro ser os participantes de 

hoje. A fim de sermos participantes de hoje, todos 

nós precisamos trabalhar muito em nós mesmos. O 

que é esse trabalho? Este trabalho envolve tanto o 

trabalho interno como o trabalho exterior. O trabalho 

interno é que devemos nos concentrar em nosso 
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desenvolvimento espiritual e transformação, e o 

trabalho externo deve ser a nossa participação ativa e 

envolvimento dentro da Organização Sai. Este é o 

objetivo fundamental do Programa Internacional de 

Juventude. 

Trabalho interno lida com o fortalecimento 

de nossa fé e relacionamento com Bhagavan. A 

pergunta que os jovens me fazem o tempo todo é: 

como posso me aproximar de Deus? Qual é o 

segredo, qual é a fórmula mágica, qual é o 

encantamento místico? Isso só é possível fazendo de 

Deus o nosso único refúgio, fazendo de Deus o 

nosso objetivo de vida e fazendo de Deus o nosso 

melhor amigo. O trabalho externo lida com nossa 

participação ativa e envolvimento dentro da 

Organização Sai. 

Swami disse: “Minha Vida é Minha 

Mensagem”. Então, que legado estamos criando em 

Seu nome? Swami deixou para trás um enorme 

legado para o mundo. Agora devemos nos perguntar 

o que estamos criando que viverá muito depois de 

termos ido embora, se nossas vidas vierem a ser a 

Mensagem de Deus. Se seguirmos Sua Mensagem, 

se seguirmos Sua vida, as respostas estarão todas lá. 

Se seguirmos Seus princípios, se seguirmos Seus 

valores, Swami ficará muito feliz. A Juventude Sai 

deve dar um exemplo para o mundo inteiro. 

Só ouvimos falar de Swami até agora, mas o 

mundo inteiro deve agora ver, observar e aprender 

com a Juventude Sathya Sai. O mundo ouviu Sua 

Mensagem; agora o mundo inteiro deve ver cada um 

de nós praticando Sua Mensagem. O mundo viu 

Swami como uma encarnação do serviço 

desinteressado; agora o mundo inteiro deve ver cada 

um de nós como homens e mulheres de serviço 

desinteressado e sacrifício. 

Sua mensagem vive, Seu espírito vive 

através de nós. Sempre que nos reunimos em Seu 

nome, isso fortalece nossa determinação, dá à nossa 

alma o alimento, o sustento que precisamos para 

avançar em direção ao objetivo e ao caminho 

estabelecido por Ele. A vida de realizações de 

Swami é incompreensível para a mente. Embora 

Swami fisicamente não esteja mais conosco, 

devemos lembrar que Ele continua falando conosco, 

nos guiando e nos ensinando. Nós meramente temos 

que ir para dentro, e na quietude de nossos corações 

e mentes é onde nós ouviremos Sua voz. 

 

Siga a Voz de Deus 

Nunca devemos esquecer que a obra que Ele 

começou por nós continuará sempre. Devemos 

lembrar que Swami trabalha através de nós de duas 

maneiras, a obra que Ele faz em nós e a obra que Ele 

faz através de nós. No estilo único de Swami, o 

trabalho que Ele faz em nós sempre resulta em 

trabalho que Ele realiza através de nós. O trabalho 

que Ele realiza através de nós alcança uma coisa 

central: ele nos torna Divinos. 

Swami se doou a uma vida inteira de serviço 

à humanidade. Hoje, os Jovens Sathya Sai de todo o 

mundo devem se esforçar para se tornarem os 

portadores da tocha da Sua sagrada missão. 

Devemos prometer continuar Sua obra, Sua vida e 

Sua mensagem durante nossa vida. Então nossas 

vidas se tornarão Sua mensagem e seremos 

abençoados. Todos nós fomos privilegiados, porque 

fomos tocados por um grande mestre, um grande 
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professor, um grande inspirador, que nos deu uma 

mensagem, uma mensagem para viver. E se 

vivermos por esta mensagem, nos tornaremos um 

com o professor, nos tornaremos um com Deus, um 

com Swami. 

Em 1988, eu estava sentado com Swami e eu 

estava olhando para a palma de Sua mão enquanto 

Ele falava com alguém. Ele de repente parou, olhou 

para mim e disse: "Você sabe o que está nesta mão?" 

Ele continuou: "Todo o mundo, todo este Jagat está 

em Minha mão. O que é Jagat? Jagat significa ir e 

vir, ir e vir". Ele continuou: "Não pense no mundo. 

Não gaste tempo pensando sobre o mundo ou sobre 

seus relacionamentos com os indivíduos. Estes são 

todos impermanentes. Eles não vão durar. Preste 

atenção ao que dura, ao que é permanente. Todas as 

coisas envolvendo o mundo e as relações humanas 

estão relacionadas apenas ao corpo. O corpo é como 

uma bolha de água. A mente é como um macaco 

louco. Então, não siga o corpo ou a mente. Siga a 

voz de Deus". 

 

Sai-Fi, não Wi-Fi 

Devemos ser cautelosos para não ficarmos 

viciados no mundo moderno, valores modernos e 

tradições modernas. O mundo de hoje é uma 

bagunça. Há uma obsessão por tudo pré-fixado por 

"I", IPhone, IPad, ITunes, etc ... Há tantos I's11, mas 

a humanidade está falhando em entender o que os 

antigos Vedas declararam: “Sou Brahman” (Aham 

Brahmasmi), ou “Eu sou” (Soham). Devemos nos 

concentrar nas perguntas: quem sou eu? De onde eu 

                                                           
11“I”, do inglês, significa o pronome pessoal do caso reto, 

“eu”.  

venho? Para onde vou? As respostas a essas 

perguntas não podem ser encontradas no Facebook, 

mas no “Faithbook”, o “livro da fé”12. Hoje, estamos 

obcecados com Wi-Fi; em todos os lugares 

procuramos conexão Wi-Fi para que possamos estar 

conectados ao mundo moderno em todos os 

momentos. Em vez disso, devemos permanecer 

conectados a Sai-Fi e não ao Wi-Fi! Quando 

permanecemos conectados a Sai-Fi, a super 

consciência pode ser encontrada dentro, porque Deus 

reside dentro de nós. 

 

Despertar Espiritual Global 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba continua a 

mudar corações e transformar vidas em todos os 

cantos do mundo através dos sete mares neste 

mundo e inúmeros outros mundos com a arma do 

Seu Amor. E Ele escolheu cada um de nós para 

ajudar nessa missão. Nenhum Avatar fez isso antes. 

Nunca devemos esquecer que a obra que Ele iniciou 

através de nós continuará para sempre. Que grande 

privilégio ter conhecido o Ser Divino, que 

transformou tantas vidas no caminho do serviço 

altruísta. Tal foi o efeito de Swami. Portanto, o 

legado de nosso Amado Swami não só viverá em 

Seus ensinamentos, mas também no efeito sublime 

na vida dos milhões, se não bilhões de devotos, que 

Ele tocou e continuará a tocar por muitas gerações 

que virão. 

                                                           
12 O autor fez trocadilhos com as palavras “Facebook” e 

“Faith book”. Facebook é um site de rede social, que as 
pessoas usam para se comunicar umas com as outras. E, 
no caso, “Faith Book”, seria o livro da fé.  
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Swami deu uma vida inteira de serviço à 

humanidade. Hoje, nós, Sua Juventude Sai, devemos 

prometer continuar Sua obra, Sua vida e Sua 

mensagem durante nossa vida. Nossas vidas se 

tornarão Sua mensagem e nós seremos abençoados. 

Swami não se foi. Nosso Senhor, nosso mestre, 

estará muito vivo, enquanto o que Ele ensinou viver 

em nosso coração. 

A questão é: o que queremos fazer sobre 

isso? Queremos desempenhar nosso papel na missão 

de Swami? Queremos fazer a obra de Deus? 

É importante lembrar que estamos 

envolvidos no evento mais importante da história, 

um despertar espiritual global que está 

transformando cada dimensão de nossas vidas. Esta 

transformação tem sido construída há muitos anos, 

desde o Advento do Avatar, e agora está florescendo 

lentamente entre nós. 

Swami nos confiou sua missão. Que tudo o 

que fizermos e tudo o que dissermos seja uma 

mensagem sobre como a vida deve ser vivida, para 

as gerações de pessoas por vir. O tempo é Agora, 

não devemos demorar, não devemos desistir e não 

devemos nos deixar desviar por outras atrações e 

truques ou artimanhas. Swami escolheu cada um de 

nós porque temos algo especial. Temos essa coisa 

especial, esse dom que Ele quer que compartilhemos 

com o mundo em Seu nome. O propósito da vida é 

descobrir esse dom. O trabalho da vida é 

desenvolvê-lo, e o significado da vida é oferecer esse 

dom ao mundo. 

Portanto, é agora que devemos nos preparar 

para fazer a nossa contribuição. Com a graça e o 

amor de Swami, faremos a diferença. Tendo 

alcançado este grau de sabedoria, nossa compaixão e 

amor certamente deixarão pegadas de Amor onde 

quer que andemos. Essas pegadas de Amor, por sua 

vez, iluminarão o caminho para Deus, para que 

outros sigam e alcancem seu destino final de volta 

para casa, para Deus. 

– O autor foi nomeado o primeiro coordenador 

internacional da juventude pelo próprio 

Bhagavan e serve agora como um membro do 

Fundo Central Sri Sathya Sai do Reino Unido. 

 

“Somente homens e mulheres jovens são capazes de 

erradicar os males prevalecentes na sociedade. Se 

tivermos jovens virtuosos, todos os males da 

sociedade poderão ser removidos.” 

– Baba 
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ESPECIAL 

VIVA COM SAI 

Vinay Kumar 

Sarva Rupa Dharam Santham, 

Sarva Nama Dharam Sivam, 

Sath-Chit-Ananda Rupam Advaitam, 

Sathyam Sivam Sundaram. 

(Verso em sânscrito) 

Todos os nomes e formas  são as manifestações do 

Supremo Ser que é a encarnação da paz e da 

auspiciosidade. Ele é Existência, Conhecimento, 

Bem-Aventurança e é não dual. Ele é Sathyam, 

Sivam, Sundaram (Verdade, Bondade, Beleza).  

 

 

 

Foi mais uma daquelas noites felizes em 

Prasanthi Nilayam com milhares de pessoas 

testemunhando uma alegre apresentação de um 

drama musical com dança executado pelos jovens do 

norte da Índia. Sua devoção e dedicação nessa idade 

tão jovem tocaram o Oceano de Infinita 

Misericórdia, Bhagavan Baba. No final do programa, 

Swami, graciosamente, caminhou em meio aos 

abençoados jovens e inundou cada um deles com o 

amor de mil mães! Ele distribuiu roupas, lhes 

proporcionou a mais alta bênção do Padanamaskar, 

posou para fotografias com eles e até mesmo  

materializou uma bela corrente para um dos artistas 

principais como uma lembrança de Seu amor e 

graça! 

 

Peça aquilo que eu Vim aqui  Oferecer  

Mesmo com meus olhos úmidos observando 

esta manifestação divina do amor sobre os jovens, 

percebi de repente que Swami estava a poucos 

passos de onde eu estava sentado. Ele parou, olhou 

bem nos meus olhos e perguntou: “Como foi a 

apresentação?” Eu simplesmente respondi: “Muito 

boa, Swami. O Senhor lhes ofereceu tanta Ananda.” 

Ele, então, disse algo que me impactou 

profundamente. Ele disse: “Eu lhes dei aquilo que 

lhes dá alegria – roupas, fotografias, Padanamaskar. 

Porém, ninguém perguntou a Mim o que eu 

realmente vim aqui oferecer.” Eu voltei para meu 

quarto, naquela noite, e fiquei relembrando as 

sagradas palavras proferidas por Bhagavan. Levou 

algum tempo até que minha mente humana 

compreendesse a profunda importância daquilo que 

Ele quis dizer. Esta foi uma grande mensagem para 

os jovens do mundo. Ele queria que cada um de nós 

buscasse o presente primordial da parte Dele – o 

presente da Autorrealização. É tão fácil para Swami 

satisfazer nossos desejos mundanos e materiais, 

porém, tendo tido a grande sorte de sermos seus 
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contemporâneos e, mais importante ainda, de sermos 

arrastados para Seu rebanho, eu sinto que os jovens 

devem somente buscar a Verdade Eterna que só 

pode ser alcançada a partir daquele Um que está 

presente em cada um de nós.  

 

Ponha Foco no Ser Interior   

Uma vez perguntei a Swami: “Swami, como 

controlamos nossos sentidos?” e Bhagavan 

graciosamente disse: “Viva com Sai e seus sentidos 

voarão!” Ele explicou que viver com Sai não era o 

viver fisicamente mas viver pensando n’Ele e fazer 

Dele o âmago de nosso próprio ser. Ele queria que 

nós permanecêssemos focados no ser interior, que é 

o único modo de alcançá-Lo. Lenta mas firmemente, 

eu comecei a compreender, com Sua graça, que foco 

não é somente nossa habilidade de permanecer 

atraídos ao “Um” dentro de nós mas também a 

disciplina para evitar distrações dos outros 99.  

Bhagavan misericordiosamente confiou-me 

algumas responsabilidades para um grande Yajna 

que Ele desejava em Prasanthi Nilayam, em 2006. 

Numa tarde, quando fui convocado por Ele, no meio 

de minhas tarefas, Ele me perguntou: “Você está 

pronto?” e eu murmurei: “As calças estão um pouco 

sujas, Swami. Vou para meu quarto, tomar um 

banho e trocar de roupa e volto.” Ele não ficou 

satisfeito com a resposta e não disse mais nada até 

mais tarde naquele dia. Depois de quase um mês, o 

Senhor compassivo decidiu trazer de volta a verdade 

e dispersar a ignorância que embaça nossa visão 

interior. 

Ele disse: “Prontidão não significa tomar 

banho e vestir roupas novas. Você deve estar 

eternamente pronto até mesmo para abandonar seu 

Prana. Esse é o estado de prontidão.” Ele continuou 

a dizer: “Nunca tenham nenhum apego ao corpo. 

Apenas permaneçam imersos no Eu interior. 

Continuem a fazer suas tarefas, porém nunca se 

identifiquem com as ações feitas pelo seu corpo.” 

Esta foi uma profunda mensagem para mim! Eu 

aprendi que, na Eternidade do Oceano, eu sou 

apenas mais uma gota. Isso é tudo! Nós somos 

apenas nuvens passageiras. 

Numa tarde, Bhagavan misericordiosamente 

ensinou a mim e à minha esposa a mais profunda 

compreensão da vida. Ele disse: “A vida é sobre três 

relacionamentos. O seu relacionamento consigo 

mesmo (intra-relacionamento), o seu relacionamento 

com os outros (inter-relacionamento), sendo o mais 

importante o seu relacionamento com a Existência 

(relacionamento transcendental).” Ele disse que os 

jovens devem projetar seu destino santificando este 

relacionamento transcendental através de orações, 

meditação, serviço desinteressado, sentimentos 

puros e caráter imaculado. Bhagavan disse: “A 

existência não é isto ou aquilo, mas é isto Naquilo.” 

Ele quis dizer que materialismo e espiritualidade 

eram apenas dois lados da mesma moeda, a moeda 

chamada Existência. Nós não devemos pedir isto ou 

aquilo mas nos tornarmos o lótus que floresce até 

mesmo na água poluída. Nós precisamos permitir 

que a espiritualidade prospere dentro dos domínios 

de uma vida material. Eu compreendi que isto era o 

que Bhagavan esperava dos jovens. 

 

Meu Amor por vocês é Puro Amor  
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Cada vez que eu conseguia ir vê-Lo, havia 

um profundo sentimento de unidade, com paz e 

felicidade. O amor de Bhagavan era a real conexão 

que atraía cada um de nós até Ele. Numa tarde, 

depois de nos brindar com uma longa entrevista, Ele 

permitiu que nós partíssemos pra Bangalore. Nós 

corremos para nosso quarto e estávamos nos 

aprontando para sair de Prashanti Nilayam quando 

um estudante veio correndo até nosso quarto e disse: 

“Swami pediu que vocês voltem ao Mandir 

imediatamente.” Fiquei surpreso já que tínhamos 

passado quase uma hora com Bhagavan e só iríamos 

sair por  Sua permissão! Eu corri de volta ao Mandir 

e fiquei sentado do lado de fora da porta do Mandir 

dos Bhajans. Bhagavan estava imerso nos 

expressivos Bhajans oferecidos por Seus estudantes. 

Minha mente simplesmente não conseguia se focar 

nos Bhajans. Eu ficava me perguntando por que eu 

tinha sido convocado e me desviei para dentro do 

domínio de um estado confuso. A mais bela forma 

no cosmos estava a apenas alguns centímetros de 

mim e eu nem era capaz de admirar a beleza daquele 

Ser Refulgente nem por um segundo.  

Os Bhajans terminaram e Swami aceitou o 

Arati que foi oferecido a Ele. Então, Ele 

misericordiosamente caminhou em direção a mim. 

Eu não sabia o que esperar. Ele me deu um belo 

sorriso e disse: “Bangaru, você esqueceu de tomar o 

Padanamaskar após a entrevista. Eu o chamei de 

volta somente para lhe oferecer o  Padanamaskar. 

Tome o Namaskar e então parta para Bangalore.” 

Este era o amor de mais de mil mães. Ele me 

chamou de volta para derramar sua bênção de me 

permitir beijar Seus Pés de Lótus!!! Somente Deus 

pode derramar tanto amor. Eu me descontrolei e 

banhei Seus pés com lágrimas de arrependimento 

por não ter compreendido o profundo amor que Ele 

tem por cada um de nós. Seu amor é incondicional. 

Uma vez, Ele me disse: “Meu amor por vocês é 

somente amor. O que vocês fazem ou deixam de 

fazer não altera Meu amor por vocês.” 

Eu estava destinado a ver Bhagavan pela 

primeira vez quando eu ainda era estudante do 

Ensino Médio. Swami tinha agraciado um devoto 

idoso com Sua divina visita à casa dele e meus pais 

decidiram me levar junto para receber Suas bênçãos. 

Swami falou com minha mãe. Como qualquer outra 

mãe, ela se queixou a Swami sobre minhas 

brincadeiras e minha paixão pelo críquete em 

detrimento dos estudos. Eu nem queria olhar dentro 

de Seus olhos e eu estava encolhido ao lado de 

minha mãe. Ele materializou Vibhuti e o esfregou na 

minha cabeça, deu um pouco para minha mãe e lhe 

deu a Divina certeza: “Não se preocupe com ele, Eu 

vou tomar conta dele.” Alguns anos depois, minha 

mãe se fundiu com Ele e isso me deixou 

completamente abalado. Algum tempo depois, eu 

estava sentado na areia do Sai Ram Shed (Galpão Sai 

Ram), no Seu Ashram em Brindavan. Quando 

Swami caminhou até as filas para o Darshan, eu me 

ajoelhei com o coração pesado e disse: “Swami, 

minha mãe faleceu!” e minha querida Mãe Sai 

imediatamente respondeu: “Mas eu estou aqui para 

você contar Comigo!!!” Ele tinha prometido a minha 

mãe que Ele iria tomar conta de mim.  Será que eu 

poderia pedir algo mais do que isso nesta vida, que 

foi pontuada somente com Seu amor a cada passo?! 
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Os Jovens têm um Grande Papel a Desempenhar  

Eu deveria coordenar um evento muito 

importante e marcante em Prashanti Nilayam, em 

2006. Algumas horas antes  da abertura, com grande 

quantidade de arranjos de última hora ainda por 

fazer, Swami me chamou à Sua residência e disse: 

“Você está parecendo muito cansado. Se seus pais 

estivessem aqui, eles teriam cuidado disso. Eu estou 

lhe dizendo agora. Vá para o quarto e durma um 

pouco. Tome um banho e venha refrescado para o 

salão. Eu vou tomar conta de tudo.” Eu disse a Ele 

que não tinha nem preparado ainda meu discurso 

para o dia da abertura. Ele simplesmente disse: 

“Você só fique de pé na frente do microfone e mexa 

seus lábios. Eu falarei!!!” Eu não sabia como lidar 

com tanto amor. Havia tanta preocupação nos Seus 

olhos quando ele disse aquelas palavras. Eu nunca 

tinha experimentado nada parecido com isso antes! 

Baixinho, eu murmurei em Seus ouvidos: 

“Obrigado, Swami.” Bhagavan pôs Sua mão sobre 

meu ombro direito e perguntou em Kannada 

“Tayyee ge Thanksaa?” (agradecendo à sua mãe?). 

Somente Swami pode dar tanto amor. Ninguém nem 

nada jamais poderá nos preencher com mais Ananda. 

Eu pessoalmente acredito que nós precisamos apenas 

acessar a fonte interna e permanecer como 

recipientes de Seu infinito amor para sempre. Seja o 

que for que eu sou hoje é somente devido à Sua 

misericórdia. Eu só continuo rezando para que Ele 

permita que eu preste serviço em Sua missão como 

Seu instrumento efetivo até a última gota de sangue 

e o último suspiro deste corpo que Ele me deu. 

Os jovens têm um grande papel a 

desempenhar no fortalecimento das instituições que 

Ele estabeleceu e deixou como Seu legado de amor e 

compaixão para todos os tempos que virão. Sem 

trocar de centro, apenas expandindo o raio, os jovens 

podem desenhar círculos maiores e alcançar uma 

circunferência maior. O âmago de nosso ser é o 

centro. Nós nunca podemos nos permitir trocar os 

nossos princípios, a natureza inata, nosso caráter ou 

nosso alinhamento espiritual por nada no mundo. O 

raio é medido pelo nosso desempenho, o qual tem 

que progredir de bom para melhor e de melhor para 

o melhor de todos. Os resultados são a 

circunferência. 

Nós podemos alcançar a completude em 

nossas vidas permanecendo enraizados no nosso Eu 

interior (o âmago) e constantemente expandindo o 

raio de nosso desempenho (atos desinteressados de 

amor e de serviço). Isto irá ajudar a expandir a 

circunferência de nossa vida até que ela atinja 

unidade com Ele! 

– O autor, um contabilista de profissão, é um 

Curador do Truste Sri Sathya Sai de Karnataka. 

 

Há milhares de intelectuais, acadêmicos e eminentes 

educadores no mundo hoje. Porém, todo o 

conhecimento e habilidades do mundo serão um 

mero desperdício se você não se conhece. O 

principal dever do homem é compreender quem ele 

realmente é. 

– Baba 
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ESPECIAL 

SEVA COMO UMA PARTE INTEGRANTE DA 

EDUCAÇÃO 

S.S. Naganand 

Kalidasa, em sua obra magna Raghuvamsa, 

conta como os reis do clã de Ikshvaku viveram, 

descrevendo os vários estágios de suas vidas desde o 

nascimento até a morte. Eles passavam sua infância 

e juventude em busca de excelente conhecimento e 

educação. Na meia idade, eles levavam a vida de um 

chefe de família e defendiam a verdade e a retidão. 

Em idade avançada, eles viviam como eremitas e, 

finalmente, no fim, descartavam o corpo através do 

yoga. 

 

O Antigo Sistema Gurukula de Bharat (Índia) 

Esta era a vida ideal dos reis de Raghuvamsa 

onde Sri Ramachandra era um ilustre rei. A vida 

ideal que o poeta descreveu indica que a busca de 

conhecimento ou aprendizado era a própria alma e o 

ar dos jovens e crianças em tempos antigos.  Swami 

sempre se referiu a Rama, o decano deste clã, como 

a encarnação de todas as virtudes, o qual estabeleceu 

os mais altos ideais em Sathya e Dharma para que 

toda a humanidade seguisse, de modo que Ele 

passou a ser chamado de Dharma personificado.               

A cultura indiana respeita o conhecimento e 

a aprendizagem. Estes dois atributos alargam o 

horizonte de todo ser humano. A aquisição de 

conhecimento deve acontecer com o objetivo de 

absorver coisas boas, bons pensamentos, boas ideias 

e bons conhecimentos. Bhagavan Sri Sathya Sai 

Baba exortava repetidamente “A Educação é para a 

vida e não para um meio de vida." A busca de 

educação como um importante requisito de 

progresso espiritual foi reconhecida na Índia por 

milhares de anos. Nós conhecemos as famosas 

universidades indianas de Takshashila e Nalanda. 

Estes eram os Gurukulas, onde o professor e o 

educando costumavam viver juntos, comer juntos, 

brincar juntos, estudar juntos e, o mais importante, 

rezar juntos. A vida ideal levada pelos professores 

costumava ser uma fonte de inspiração para milhares 

de estudantes que viviam no Gurukula. A educação 

era formal e, ao mesmo tempo, informal. Mero 

conhecimento livresco era substituído por um 

desenvolvimento total da personalidade da criança. 

Enquanto aprendia as matérias básicas da 

aprendizagem secular como história, ciências, 
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matemática, etc., uma grande parte da ênfase era 

dada aos valores morais, aos princípios éticos e ao 

desenvolvimento completo da criança. Nessa busca, 

cinco princípios importantes formavam a base do 

sistema educativo. Eles eram Sathya (verdade), 

Dharma (retidão), Santhi (paz), Prema (amor) e 

Ahimsha (não-violência). Esses valores eternos 

ficavam impregnados nos jovens durante a sua 

estadia no Gurukula.  

 

O Sistema Sai de Educação 

Em universidades indianas modernas, a 

ênfase está mais no aprendizado pelos livros-texto e 

conquistas acadêmicas. A maioria das universidades 

não inclui no seu currículo educação moral ou 

espiritual, inculcação de valores humanos, religião 

ou filosofia indianas. De alguma forma, todas essas 

ideias receberam o rótulo de serem “não seculares”. 

Parece que qualquer coisa além das matérias normais 

ensinadas na universidade são caracterizadas como 

estranhas à educação. Bhagavan Baba lavrou um 

sulco solitário quando ele estabeleceu o Instituto Sri 

Sathya Sai de Altos Estudos, destinado para ser uma 

Universidade. 

Baba enfatizava que, juntamente com a 

aprendizagem das matérias chamadas seculares, uma 

grande ênfase tinha que ser dada à educação em 

valores humanos. Bhagavan cunhou a palavra 

“Educare” para enfatizar que educação com valores 

humanos inculcava muitas qualidades-chave nos 

jovens, as quais mudavam sua visão da vida. Ela 

sensibilizava os jovens para os valores humanos 

essenciais, os quais são de grande importância para o 

total e completo desenvolvimento da personalidade 

humana. Para alcançar esta finalidade, Baba 

exortava os estudantes a adotar o serviço à 

humanidade.   

Muitas frases foram cunhadas por Bhagavan 

Baba para enfatizar esse ponto. Nós podemos 

relembrar algumas delas: 

Mãos que servem são mais sagradas do que os 

lábios que oram. Manava Seva é Madhava Seva. 

Mãos na sociedade e cabeça na floresta. 

É obvio, pelo exposto acima, que o Seva ou 

serviço é uma parte essencial do processo de 

aprendizagem para todo Jovem Sathya Sai. Para esta 

finalidade, todos os estudantes que passam por todas 

as Instituições Sai, seja no nível escolar básico ou no 

nível universitário, recebem uma grande 

oportunidade de buscar atividades de serviço. Os 

estudantes de todo o país devem passar pelo 

ensinamento acadêmico formal chamado “Aulas de 

conscientização”. A ênfase é expor os estudantes às 

grandes ideias espirituais, inspiracionais, culturais e 

científicas e ao desenvolvimento da humanidade e 

também familiarizá-los com as realidades da aldeia 

global em que vivemos. Ele também destaca a 

importância dos cinco valores humanos básicos e sua 

importância para o desenvolvimento e o 

florescimento da personalidade humana. No aspecto 

não acadêmico, os estudantes devem participar de 

atividades de serviço, o que inclui visitas às aldeias, 

muitos projetos de serviço social, distribuição de 

produtos básicos aos pobres e necessitados, à porta 

dessas pessoas, com o devido respeito e humildade. 

 

Participação dos Jovens em Atividades de Serviço 
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A Organização Sri Sathya Sai de Serviço 

também tem uma Ala Jovem separada, a qual é bem 

organizada e bem estruturada. Qualquer pessoa na 

sociedade pode se integrar ao Movimento Sri Sathya 

Sai tornando-se parte de um Samithi (Centro Sai). 

Oferece-se a todos os jovens a oportunidade de se 

juntar a outros jovens e esboçar programas que lhes 

permitam desenvolver Seva em suas respectivas 

comunidades.  

Como parte deste Seva, os jovens participam 

em toda a Índia em muitas atividades de serviço, tais 

como a condução de acampamentos médicos, a 

limpeza das aldeias, fornecimento de água potável, a 

construção de escolas e centros comunitários, 

oferecimento de treinamento vocacional, auxílio no 

melhoramento do funcionamento de escolas e de 

outras infraestruturas em nível de aldeia, condução 

de aulas, organização de Bhajans e de outras 

atividades espirituais, distribuição de alimentos e 

roupas, chamado Narayana Seva, participação em 

outras instituições como lar de idosos, abrigos de 

carentes, casas para pessoas física e mentalmente 

afetadas e assim por diante. Todos esses programas 

são elaborados, planejados e executados pelos jovens 

que fazem parte das Organizações de Serviço Sai. A 

execução de Seva é uma parte essencial do dever de 

todo membro Sai Samithi.   

Milhares de jovens vêm a Puttaparthi, 

durante o ano, de modo muito organizado, 

provenientes de todos os estados do país, e prestam 

todo tipo de serviço na manutenção do Ashram de 

Prasanthi Nilayam, nos Hospitais Gerais de Super 

Especialidades, em Puttaparthi e Whitefield, em 

Bengalore, na universidade e em todos os seus 

quatro campi. Todas essas atividades incentivam 

qualidades de humildade, empatia, caridade e 

gratidão. Por último mas não menos importante, elas 

também aumentam significativamente a devoção dos 

jovens. Este ano, especialmente, atendendo ao apelo 

do Primeiro Ministro da Índia, Sri Narendra Modi, 

para “Swachh Bharat” ou “Vamos Limpar a Índia”, 

todas as Organizações Sai da Índia incentivaram os 

jovens de toda parte a se engajar no Seva de garantir 

a limpeza através dos Samithis pelo país. Este 

movimento não é somente para limpar as cidades, 

aldeias e residências, mas também para sensibilizar 

as pessoas para a necessidade de manter um 

ambiente limpo. 

 

Realizando Seva de Modo Desinteressado   

Uma outra importante atividade de Seva 

conduzida em toda a Índia e, na verdade, por todas 

as Organizações Sai no mundo, é o socorro diante de 

desastres. Os Jovens Sai exercem um papel chave 

em lançar operações de socorro imediatamente em 

áreas afetadas por desastres provocados pelo homem 

ou desastres naturais, como terremotos, enchentes, 

tufões, furacões, deslizamentos de terra, ataques 

terroristas, acidentes e assim por diante. Os Jovens 

Sai formam um exército de voluntários que está 

pronto para saltar para a briga quando vem o 

chamado para ajudar a humanidade, os 

companheiros próximos e outros em perigo. Tudo 

isso é feito sem nenhuma expectativa de ganho 

financeiro ou outras formas de reconhecimento ou 

retorno. O Seva é feito de maneira desinteressada, 

com humildade e de um modo modesto, em 

consonância com o dito do Senhor Krishna no 
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Bhagavadgita: Karmanyevadhikarasthe Ma 

Phaleshu Kadachana (seu direito está nas ações 

apenas, não nos frutos delas). 

O Seva é feito para alcançar a oração diária 

entoada por todos os devotos de Sai em todo o 

mundo: Samastha Lokah Sukhino Bhavantu (Que 

todos os seres de todos os mundos sejam felizes!) 

Como podemos esquecer estas belas 

palavras de Swami, que Ele proferia incessantemente 

em toda situação em que os devotos se aglomeravam 

em torno dEle:  

Sejam Felizes – Sejam Felizes – Sejam felizes 

Este é o lema da Juventude Sri Sathya Sai. 

– Sri S.S. Naganand é um  Curador do Truste Sri 

Sathya Sai Central.  

 

 

 

 

ESPECIAL 

AGARRE-SE AOS PÉS DE LÓTUS DE SWAMI 

R.J. Rathnakar 

Tive, recentemente, o privilégio de 

participar de dois eventos históricos, que serão 

gravados em letras de ouro nos Anais da Missão 

Divina do Avatar Sri Sathya Sai. O primeiro foi o 

descerramento da Sarva Dharma Stupa em Odisha e 

o segundo, a inauguração do Sri Sathya Sai Ghat em 

Rishikesh. Estes dois eventos gloriosos dão amplo 

testemunho de como os governos e o público, em 

geral, são inspirados pela Missão Divina de Nosso 

Amado Senhor. 

 

 

 

A Flor das Cinco Religiões (Sarva Dharma 

Stupa) em Bhubaneswar 

Bhagavan, em Sua misericórdia infinita, 

concedeu-me a oportunidade abençoada de descerrar 

a Sarva Dharma Stupa nos recintos do Sai Janani 

Mandir (Templo Sai Janani), em Bhubaneswar, no 

estado de Odisha, em 6 de setembro de 2016. O 

aspecto único desta Stupa é que ela está construída 

sobre os fundamentos sagrados dos livros de Likhita 

Nama Japa (repetição da escrita do Nome Divino). 

Fiquei pasmo ao saber que o porão que forma a 

fundação do Stupa (Flor) abriga livros de Likhita 

Nama Japa contendo não apenas milhares ou 

milhões, mas um bilhão de vezes o Nome Divino 

“Sai Ram” escrito pelos devotos de Odisha. Milhares 
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de devotos de todos os lugares do estado 

participaram do Yajna Sagrado de Likhita Nama 

Japa por três anos, para chegar a este número 

estonteante de um bilhão. 

Bhagavan dá importância extrema à 

harmonia religiosa em Seus ensinamentos. Ele 

próprio criou o logo da Organização de Serviço Sri 

Sathya Sai contendo os símbolos de todas as 

principais religiões do mundo, para que represente 

unidade e harmonia religiosas. Os ensinamentos e as 

atividades de um Avatar estão sempre em 

consonância com as necessidades atuais e as 

circunstâncias em voga. O Senhor Rama nunca 

pregou a harmonia religiosa. O Senhor Krishna 

nunca fez menção à unidade das crenças. A razão era 

que a humanidade inteira era considerada uma só 

raça naquelas Yugas (Eras). Mas, com o passar do 

tempo, as pessoas criaram as diferenças e 

começaram a seguir suas próprias crenças e 

ideologias que resultaram na formação de várias 

religiões. Hoje, o homem degenerou-se a tal nível 

que está causando indescritível devastação, e está 

matando seus próprios companheiros em nome da 

religião. Por isso, surgiu uma necessidade urgente, 

como nunca antes na história humana, de unificar a 

humanidade pelo estabelecimento da harmonia 

religiosa. Esta é a razão pela qual Bhagavan quis a 

unidade das religiões como um dos principais 

objetivos de Sua Missão Avatárica. Ele planejou 

alcançar isto transformando a Mathi (mente) do 

homem que está causando inquietação e agitação em 

nome de Matha (religião). 

Todas as religiões só dão bons ensinamentos. É 

preciso que se entenda esta verdade e se aja de 

acordo com ela. Se Mathi (a mente) for boa, como 

pode qualquer Matha (religião) ser ruim? Escutem! 

Ó Valentes filhos de Bharat (Índia)! 

(Poema em télugo) 

Ele declarou: Só existe uma religião, a religião do 

Amor. 

Ainda está fresco em minha memória um 

dos eventos mais memoráveis de Bhagavan 

descerrando a magnífica Sarva Dharma Stupa em 

Prasanthi Nilayam, na ocasião auspiciosa das 

celebrações de Seu Aniversário de 50 anos em 1975, 

como símbolo sagrado da harmonia religiosa. 

Testemunhei esse grande evento sendo uma criança 

de 6 anos de idade, de pé ao lado de minha mãe. 

Após a inauguração da Stupa, à medida que 

Bhagavan vinha para o tablado derramar Suas 

bênçãos venturosas sobre a gigantesca congregação, 

Ele disparou um belo sorriso para mim e fez um 

gesto. Agora, quando olho para trás para isto, 

percebo que era uma indicação de Bhagavan que eu 

seria um instrumento para inaugurar a Sarva Dharma 

Stupa em Odisha. Esta Stupa não é meramente uma 

estrutura de concreto, mas um monumento sagrado 

construído com o concreto do Amor Divino. 

Unificando todas as religiões pelo poder de Seu 

Amor, Bhagavan está fazendo o Lótus do coração 

humano brotar e florescer, espalhando a fragrância 

dos valores humanos ao redor. 

A Sarva Dharma Stupa em Bhubaneswar 

tem 36 pés de altura (11 metros). 3+6=9, sendo um 

número divino, é naturalmente estimado por 

Bhagavan. Em minha humilde opinião, todo devoto 

de Odisha simboliza este número divino, já que eles 

são muito queridos por Nosso Senhor e ocupam um 
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lugar muito especial em Seu coração. Swami sempre 

costumava derramar Seu amor e graça infinitos nos 

Seva Dal de Odisha que prestavam Seva em 

Prasanthi. Que eles continuem a vir realizar seva em 

Prasanthi, com zelo e compromisso renovados, 

mesmo depois do Maha Samadhi de Nosso Senhor, é 

um testemunho de sua fé e devoção inabaláveis. Isto 

é amplamente demonstrado pelo número sempre 

crescente de voluntários Seva Dal de Odisha que 

vêm a Prasanthi Nilayam. A Organização Sri Sathya 

Sai Seva de Odisha merece ser mencionada e 

valorizada por levar adiante a Missão Divina com 

atividades espirituais tão sublimes, que enchem os 

corações dos devotos com inspiração e entusiasmo.  

Minha Missão acaba de começar. De agora em 

diante ela ganhará força e continuará num ritmo 

muito mais forte. Cabe a vocês tomar parte nesta 

Missão Divina que consiste em conceder ao homem 

a liberdade da escravidão da ignorância. Nunca 

antes na história de qualquer das Yugas anteriores 

as pessoas foram informadas sobre o Advento do 

Avatar em termos tão evidentes, tantas vezes. – Baba 

 

O Ghat Sri Sathya Sai em Rishikesh 

Em reconhecimento ao bom serviço sendo 

prestado pela Organização Sri Sathya Sai de Serviço 

de Uttar Pradesh e Uttarkhand há muitos anos, o 

Governo de Uttarkhand criou um Ghat para banho 

no rio Ganges, em Rishikesh, chamado “Sri Sathya 

Sai Ghat”. Tive o privilégio de participar de sua 

significativa inauguração. 

Meu coração saltou de alegria e êxtase 

quando fiquei sabendo que a Mãe Ganga, tendo 

descido sobre a Terra como resultado da penitência 

intensa do Rei Bhagiratha e, depois de descer em 

cascatas pelos picos majestosos dos poderosos 

Himalaias, recebe seu primeiro Mangala Arati no 

Ghat Sri Sathya Sai. E é a partir desse lugar que ela 

começa sua jornada eterna e etérea através da terra 

sagrada de Bharat, tornando-a fértil, matando a sede 

de milhões e realizando as aspirações de sábios, 

profetas e buscadores da verdade. Como parte da 

cerimônia inaugural, foram instaladas as Padukas de 

Bhagavan no Ghat Sri Sathya Sai. Até Bhagiratha, o 

poderoso rei dos tempos antigos, o qual, com sua 

penitência severa agradou o Senhor Brahma, 

persuadiu a Mãe Ganga e a trouxe à Terra com a 

ajuda do Senhor Shiva, teria sentido  um lampejo de 

realização vendo o Ghat sagrado batizado com o 

nome de Nosso querido Swami, que é a própria 

manifestação do Senhor Shiva. Mesmo o rio 

Bhagirathi teria se sentido abençoado à medida que 

as Pegadas Divinas estavam sendo instaladas sobre 

suas margens.  

Bhagavan visitou Rishikesh pela primeira 

vez no ano de 1957. Enquanto viajava de carro por 

aquela área, de repente Bhagavan pediu que 

parassem o carro. Ele então desceu do carro e pôs-se 

a caminhar vivamente, descendo o morro como se 

estivesse muito familiarizado com os arredores, e 

entrou numa gruta, caminhando descalço sobre 

pedras e seixos o caminho todo. A caverna é 

conhecida como Vasishtha Guha. Quando visitei 

Rishikesh para a inauguração do Sri Sathya Sai 

Ghat, tive a oportunidade de satisfazer meu sonho 

longamente afagado de visitar esta caverna, 

santificada pelo toque Divino dos Pés de Lótus de 

Nosso Senhor. Aninhada no regaço da Natureza, nos 
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arredores mais encantadores, elevados, serenos e 

sublimes, esta caverna tem sido a testemunha 

silenciosa das águas gorgolejantes do Ganga 

correndo por perto, desde o próprio princípio da 

criação, suponho.  

Sri Purushottamananda era um venerável 

gigante espiritual daqueles dias. Ele escolheu 

Vasishtha Guha para realizar suas penitências e lá 

permaneceu até dar seu ultimo suspiro. Foi apenas 

para conceder Suas Bênçãos Divinas a Sri 

Purushottamananda que Bhagavan desceu do carro e 

caminhou até a caverna. Sri Purushottamananda e 

seus discípulos foram tomados de reverência e 

êxtase devocional vendo a forma bela e 

resplandecente de nosso querido Senhor que, na 

idade de 30 anos, trazia em Seu corpo o poder 

cósmico infinito. Após conversar com Sri 

Purushottamananda por quase duas horas, Bhagavan, 

cedendo às preces do venerável sábio e de seus 

discípulos, cantou algumas canções compostas por 

Thyagaraja com Sua voz melíflua e divina, fazendo-

os imergir em ventura espiritual. Como Kalikananda, 

um discípulo de Sri Purushottamananda, estava 

sofrendo de má saúde, Bhagavan materializou 

Vibhuti, esfregou-o sobre o peito dele e restabeleceu 

sua saúde. Bhagavan visitou a Vasishtha Guha outra 

vez dois dias depois, passou algum tempo com Sri 

Purushottamananda, tirou fotos com ele e 

materializou um Sphatika Japamala (rosário feito de 

contas de quartzo) para ele. Um dos discípulos 

diretos de Sri Purushottamananda, que foi abençoado 

por ver esses fatos venturosos, compartilhou todos 

esses detalhes comigo, derramando lágrimas de 

alegria. Quando recordamos tais Mahimas (glórias) 

de nosso amado Senhor, nosso ser inteiro se enche 

de felicidade espiritual incomensurável. 

As atividades de serviço realizadas pela 

Organização de Serviço Sri Sathya Sai, de acordo 

com os ensinamentos e ideais de Bhagavan, são 

louváveis. Nossos Voluntários de Serviço (Seva Dal) 

de Andhra Pradesh e Telangana ganharam a 

apreciação de todos por seu espírito de serviço 

durante o recém-concluído Krishna Pushkaram. A 

glória e a grandeza de nosso Senhor e a magnitude 

de nossas atividades de serviço continuam a se 

expandir para sempre. A oportunidade abençoada do 

Sai Seva é alcançada apenas como resultado dos 

méritos acumulados em muitas vidas passadas. É 

nossa grande sorte sermos capazes de nos banhar na 

no fluxo eterno do Amor Divino e santificar nossas 

vidas. Desnecessário dizer que, quando nos 

agarramos aos Pés de Lótus de nosso Senhor com fé 

e perseverança inabaláveis, estamos destinados a 

alcançar a meta de nossa vida. 

Samastha Lokah Sukhino Bhavantu. 

- O autor, Sri R. J. Rathnakar, é membro do 

Fundo Central Sri Sathya Sai. 
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ESPECIAL 

A JUVENTUDE SATHYA SAI IDEAL 

Dr. Narendranath Reddy 

“Atualmente o mundo necessita de uma juventude 

plena de amor universal, entusiasmo para servir e 

emoções disciplinadas.”  

Sathya Sai Speaks, Vol. 15.56, 23/11/1982. 

Os jovens sempre foram muito caros e próximos a 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Ele enfatizou a 

contribuição deles, sua primordial importância e seu 

papel chave em Sua suprema tarefa de transformação 

da humanidade e aprimoramento mundial. 

 

 

 

Colocando a Juventude na Rota da Divindade 

O Senhor Sai veio para transformar e elevar 

a consciência humana através das três sendas reais 

de serviço altruísta, devoção e autoindagação, isto é, 

as sendas de Karma Yoga, Bhakti Yoga e Jnana 

Yoga. Isto representa o serviço amoroso, a adoração 

com puro amor ao Senhor e a contemplação e prática 

das sublimes palavras de Sai. As Suas divinas 

palavras são a essência de todas as escrituras. Este 

triplo caminho indicado por Bhagavan conduz à 

transformação do coração, o que é belamente 

exemplificado pelos jovens, cujas vidas Ele 

transformou da senda mundana à rota espiritual 

rumo à divindade. Finalmente isso conduz o ser à 

jornada espiritual interior, onde sempre há uma 

experiência interna de BABA – Ser, Consciência, 

Felicidade e Atma13. Uma vez alcançado este 

objetivo, o aspirante espiritual também percebe que 

“Sai e eu somos um”, pois o propósito das práticas 

espirituais, de acordo com Swami, é a perceber da 

divindade inata e auxiliar os outros a perceberem a 

mesma verdade. 

Swami diz que a juventude moderna 

esforça-se para saber tudo o que acontece no mundo, 

mas não faz qualquer esforço para compreender a 

verdade fundamental da existência humana. Todo o 

conhecimento e habilidade mundana serão inúteis se 

o indivíduo desconhece seu próprio Ser verdadeiro. 

O dever fundamental do homem é compreender 

quem ele realmente é. Nossa real natureza é amor 

puro, e serviço é amor em ação. O serviço altruísta é 

talvez o único, mais eficiente e universal meio para 

se compreender, experimentar e expressar esse 

divino princípio do amor. 

Swami confere grande importância à 

juventude em Sua divina missão. Ele nos exorta a 

começar cedo, andar lentamente e chegar a salvo 

                                                           
13 No original, Being (Ser), Awareness (Consciência), Bliss 
(Felicidade), Atma, formando o acrônimo “BABA”. 
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numa viagem de carro. Da mesma forma, Ele 

aconselha os jovens a começar sua jornada espiritual 

cedo, para que possam alcançar seu objetivo com 

segurança. Os jovens são imbuídos de energia, 

entusiasmo e talento, que podem usar positivamente 

para divinizar e santificar as suas vidas. Entretanto, 

as distrações são muitas e jovens adultos são 

frequentemente desviados pelos prazeres sensuais e 

diversões, usando suas vidas sem propósitos 

definidos. É importante aos jovens adultos manter o 

foco em sua divindade inata e praticar o 

discernimento para alcançar o objetivo supremo de 

suas vidas. 

Durante minhas viagens pelo mundo para 

participar de muitas conferências mundiais em 2015, 

fiquei feliz em ver a Juventude Sathya Sai 

participando ativamente desses eventos com energia 

e entusiasmo. Conheci muitos jovens cujas vidas  

foram transformadas por Swami, apesar de não 

terem tido contato próximo ou audiências com 

Bhagavan. A sua fé, dedicação e amor por Swami 

impressionaram-me muito, e fiquei fascinado com a 

seriedade, honestidade e transformação espiritual 

deles. 

Swami aconselha os jovens a cultivar boas 

companhias, evitando as más companhias14. É bonito 

ver tantos jovens trabalhando juntos em unidade na 

Organização Sathya Sai Internacional, ladeados por 

boas companhias, o que torna a sua jornada 

espiritual mais suave e agradável. Swami deu muitos 

exemplos do quanto as más companhias podem 

desviar alguém do seu objetivo espiritual, tal como 

no exemplo de Karna no Mahabharata. Karna era 

                                                           
14 No original, ABC: Avoid Bad Company. 

uma alma nobre, um homem de grande valor com 

natureza magnânima e caritativa, mas que teve um 

fim miserável devido à má companhia dos Kauravas. 

Os jovens devem ser cuidadosos, evitando sempre as 

más companhias. 

Desenvolvendo Discernimento Fundamental 

Eu fui afortunado por poder trabalhar 

próximo a Swami durante a Conferência Mundial da 

Juventude Sathya Sai em 2007, quando Ele nos 

guiou amorosamente em cada etapa da programação, 

preparação e implantação do evento. Como os 

jovens líderes estão sem dúvida conscientes, 

aprendemos muitas lições de Bhagavan, algumas das 

quais eu gostaria de compartilhar com os leitores. 

A atenção aos detalhes era muito importante 

para Swami. Ele inspecionou pessoalmente os 

crachás, faixas, livros, bolsas e canetas que seriam 

oferecidos aos delegados da Conferência, 

assegurando-se de que eram de boa qualidade e 

funcionavam adequadamente. Por exemplo, Ele 

tomou uma caneta do conjunto a ser oferecido aos 

delegados e escreveu na parte posterior de um cartaz 

– para ter certeza de que a caneta funcionava, mas 

sem desperdiçar papel. Assim, Ele nos mostrou 

como checar a qualidade, evitando o desperdício. 

Swami está sempre atento às necessidades 

dos devotos e convidados. É impressionante 

observar o quanto atenta e cuidadosamente Ele 

revisou o cardápio da alimentação a ser servida aos 

delegados. Ele percebeu que a maior parte dos itens 

era típica do sul da Índia e nos pediu para que 

fossem incluídos pratos Ocidentais e do norte da 

Índia, para atender ao gosto dos estrangeiros e de 

pessoas de outras regiões do país. 
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Swami enfatizou a estética e as 

apresentações durante a conferência e conferiu, 

pessoalmente, a harmonia entre as cores dos crachás, 

faixas e similares, para ter certeza que o evento 

obtivesse sucesso e fosse apreciado por todos. 

Bhagavan disse que um jovem adulto 

deveria ser como Arjuna, que tinha fé absoluta no 

Senhor Krishna, concentração unidirecionada na 

meta e discernimento fundamental antes de agir. Os 

jovens devem ter fé absoluta e inalterada em seu 

Mestre, seguindo os seus ensinamentos para 

atravessar o oceano da vida. Eles devem ter total 

concentração em sua meta, em vez de dissipar a sua 

energia e entusiasmo em frivolidades desnecessárias. 

Swami também quer que desenvolvam 

discernimento fundamental, para examinar as 

consequências antes de se envolverem na ação, de 

modo que essa ação possa beneficiar toda a 

sociedade, em vez de usarem um discernimento 

individual que visa apenas o proveito próprio. Ele dá 

o exemplo de Arjuna, que pensou sobre os aspectos 

positivos e negativos da grande guerra do 

Mahabharata antes de se envolver nela. Com a 

orientação do Senhor, Arjuna foi capaz de prosseguir 

na direção certa e cumprir seu dever com desapego e 

foco, não contando com os frutos de suas ações e 

oferecendo-os todos a Deus.  

 

A Juventude no Serviço à Humanidade 

Bhagavan afirma que somente os jovens, 

homens e mulheres virtuosos, são capazes de 

erradicar o mal prevalente na sociedade. Ele pede 

que os jovens sirvam aos necessitados e angustiados 

sem qualquer pensamento de reconhecimento ou 

recompensa. Amor e serviço são os dois mais 

poderosos antídotos para a remoção de todos os 

conflitos, sofrimento e infortúnios que envolvem a 

humanidade atualmente. Swami exorta os jovens a 

cumprir os seus deveres, atentos ao fato de que cada 

um é uma encarnação do Atma. Os jovens devem 

servir a sociedade com alegria e amor, desta forma 

santificando as suas vidas. 

Compreendendo essa verdade, os Jovens 

Sathya Sai servem as comunidades do mundo, 

participando de muitos projetos da Organização 

Sathya Sai Internacional, incluindo projetos de 

serviço humanitário, de ajuda em situações de 

desastres naturais, atividades inter-religiosas e de 

educação em valores humanos. Assim, os jovens 

tornam-se exemplos vivos do divino amor e da 

mensagem de Bhagavan, inspirando seus 

companheiros, fazendo de Sua mensagem, suas 

vidas. Alguns exemplos das atividades 

multifacetadas dos jovens ao redor do planeta serão 

brevemente descritas abaixo. 

A Juventude Sathya Sai tomou a iniciativa 

de iniciar um novo projeto em 2013, “Servir o 

Planeta”, com a orientação e cooperação dos 

membros seniores da Organização Sai. Esses 

projetos abraçaram temas diferentes ao longo dos 

anos, incluindo serviço aos necessitados, serviço às 

crianças, promoção dos valores humanos e, mais 

recentemente, serviço aos animais – desta forma, 

encorajando a percepção da divindade, não só nos 

humanos mas em toda a criação. Centenas de 

projetos de serviço são realizados pela Juventude 

Sathya Sai, em todo o mundo, para beneficiar setores 

negligenciados da sociedade. 
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Em homenagem aos 90 anos do nascimento 

de Swami, a Juventude Sathya Sai expressou o seu 

amor por seu Senhor através de deliciosos programas 

musicais, como “Um Sai, Um Mundo”, que consiste 

em 90 canções devocionais em 37 idiomas 

(disponível em sathyasai.org). Estas homenagens 

musicais não só são obras-primas, mas também são 

comoventes expressões do puro amor ao Senhor. 

O Programa de Liderança Jovem Sathya Sai 

Internacional foi desenvolvido em 2014, para 

promover um treinamento padronizado de liderança 

à juventude, baseado nos ensinamentos de 

Bhagavan. Os graduados do Programa são agora 

praticantes de suas habilidades de liderança, 

servindo à Organização Sai em múltiplas 

capacitações, trabalhando de mãos dadas com os 

dirigentes seniores da Organização. 

O grandioso Festival Mundial da Juventude 

Sathya Sai, ocorrido em julho de 2016, permitiu que 

3.000 jovens de 70 países se reunissem no mais 

sagrado dos lugares sagrados – Prasanthi Nilayam, 

para refletir sobre sua jornada espiritual, para 

compartilhar experiências, para revigorar seus 

sadhanas e para dedicar novamente suas vidas a 

Bhagavan. 

O “Sadhana de Amor” é um guia (disponível 

em sathyasai.org), compreendendo um compêndio 

dos sublimes ensinamentos de Baba sobre vários 

tópicos, visando à redenção do buscador espiritual. 

Criado como parte das atividades preparatórias para 

o Festival Mundial da Juventude, este documento 

contêm recomendações que têm sido praticadas 

pelos jovens Sathya Sai com entusiasmo e 

dedicação, como o demonstram em suas exemplares 

atividades de serviço. 

 

O Papel dos Jovens na Divina Missão de 

Bhagavan 

“Deus é Amor e Amor é Deus, Vivam em 

Amor.” Bhagavan nos ensina que precisamos 

controlar nossos sentidos externos e voltar a mente 

ao interior, para estarmos em contato com a 

realidade última. Ele aconselha os jovens a seguir o 

exemplo de Hanuman, que era senhor dos seus 

sentidos e da sua mente e era dotado de indomável 

força física, intelectual e espiritual para servir ao 

Senhor com amor imaculado e unidirecionalidade. 

Ele exortou os jovens a desenvolver a cabeça, o 

coração e as mãos. A Juventude Sathya Sai ideal 

deve ter o coração cheio de amor, a cabeça com 

discernimento para trilhar Sreyo Marga (bom 

caminho) e não Preyo Marga (caminho dos prazeres) 

e as mãos ocupadas em serviço altruísta. 

A juventude tem um importante papel a 

desempenhar na Divina Missão e é bom que tenham 

iniciado bem jovens. Com admirável talento, novas 

iniciativas e ideias inovadoras, eles demonstraram 

sua liderança e habilidades na Décima Conferência 

Mundial de 2015 e novamente no Festival Mundial 

da Juventude Sathya Sai em 2016. Estou confiante 

em que a Juventude Sathya Sai será capaz de liderar 

o mundo e a Organização Sai no futuro, seguindo o 

caminho apontado por Bhagavan para a paz e a 

prosperidade mundiais, bem como a transformação 

da humanidade. 

Rezemos a Swami para guiar os jovens no 

caminho recomendado por Ele, para que possam 
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transformar a si mesmos e a sociedade através do 

amor e do serviço altruísta, para uma era sem 

comparação de paz e prosperidade no mundo. 

- O Dr. Narendranth Reedy, é o Presidente do 

Conselho de Prasanthi, da Organização Sathya 

Sai Internacional. 

 

 

 

 

ESPLENDOR DA GLÓRIA DIVINA 

AUXILIARES DE DEUS 

Um grande educador da Índia afirmou 

recentemente que os padrões de comportamento 

violento tão amplamente encontrados nas 

universidades do Ocidente chegaram à Índia. 

Dependência de drogas, vida licenciosa, alcoolismo, 

agitação política com ameaças de violência são 

partes do padrão. Os pais indianos estão muito 

relutantes em enviar seus filhos a essa atmosfera 

corrupta e desmoralizante. Mas qual alternativa lhes 

cabe? 

 

 

 

Até mesmo uma breve associação com as 

Faculdades Sathya Sai é suficiente para mostrar que 

a vida estudantil nelas está em completo contraste 

com os padrões repulsivos e depressivos que se 

tornaram comuns em outros locais. 

O Dr. Bhagavantam, que é um observador 

próximo e atento das Faculdades Sai, mostra um 

quadro muito melhor do que me seria possível. Em 

um artigo no “Golden Age” de 1979 ele escreveu, 

entre outras coisas:  

“Só é preciso ver como qualquer uma das 

Faculdades Sathya Sai é regida e visitar um dos 

albergues estudantis, mesmo como convidado 

ocasional, para ver como são os internos, e para 

saber quais são os ideais praticados e o modo de 

vida... Nestas faculdades, a dignidade do trabalho e a 

vida simples não são meramente citados mas sim 

praticados... Os estudantes trabalham na cozinha, na 

leiteria, no hospital e nas vilas. Diz-se que não há 

uma habilidade nem um ramo do aprendizado no 

qual o estudante dessas faculdades não adquira um 

alto grau de proficiência... 

Entre eles podem ser encontrados 

dançarinos, cantores, cozinheiros, servidores e 

enfermeiros, palestrantes públicos, oradores, 

eletricistas, mecânicos de rádio e eruditos védicos, 

todos exibindo as suas habilidades com destreza, 

mas com louvável humildade. A prontidão para 

servir os necessitados e os doentes de forma altruísta 

é tão óbvia entre os estudantes que pessoas que estão 

nos albergues para viver temporariamente com os 

estudantes frequentemente se sentem envergonhadas 

do orgulho e ego que carregam. 
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O que não é facilmente explicável é o fato 

que, em meio a todas as outras atividades, a 

excelência acadêmica se destaca e é demonstrada a 

cada ano pelos altos índices que os estudantes dessas 

faculdades alcançam em todos os exames 

conduzidos pelas respectivas universidades. 

Uma característica notável é o fato de que 

existe um bom número de estudantes que são, por 

assim dizer, filhos mimados de pais afluentes, 

educados em outras escolas até serem 

completamente corrompidos e considerados por seus 

pais como irrecuperáveis. Tais jovens, após se 

unirem às faculdades e albergues Sathya Sai, mudam 

tanto que seus pais e antigos professores não 

acreditam em seus próprios olhos quando percebem 

as mudanças. Basta conversar com estes pais, como 

eu tenho feito, para perceber a gratidão que eles têm 

à Providência por haver trazido os seus filhos a uma 

instituição educacional única, propiciando um novo 

tipo de vida aos jovens. Essa transformação dos 

jovens é o maior e o mais espetacular entre todos os 

milagres que tenho visto Sri Sathya Sai Baba 

realizar. Cada delinquente é tratado de acordo com o 

seu caso, e não há dois iguais.”  

“Ele nos transforma de cães de rua em luzes 

de rua”, escreveu um estudante sucintamente. 

Acrescentando meu próprio testemunho ao 

do distinto doutor, eu tenho me surpreendido e 

encantado ao ver o jeito como esses estudantes 

servem os mais velhos, com espontaneidade e 

respeito sincero, sempre que surgem oportunidades. 

Todos são calados e só falam quando necessário e as 

suas atitudes são perfeitas. É uma alegria estar com 

tais jovens filhos de Deus e abordá-los em suas salas 

de aula, como eu tive a honra de fazer em algumas 

ocasiões. 

Certa vez, por exemplo, quando eu havia 

recentemente voltado à Índia, fui sem que me 

aguardassem a uma assembleia de estudantes e 

professores para ouvir Swami falar. Mas, antes que 

Ele começasse, chamou-me à frente e disse: “Dê 

alguns conselhos a esses estudantes! Cerca de 10 

minutos”.  

Eu fui pego de surpresa. Como faria para 

aconselhar esses jovens que pareciam quase 

perfeitos? Mas quando Swami diz “fale” é preciso 

falar. O tema da minha pequena exposição foi sobre 

a sorte deles de estar numa instituição de ensino 

como aquela, sob a influência direta do Avatar. Meu 

conselho foi que deveriam preparar-se para ser, o 

que tenho certeza que foram escolhidos para ser, 

instrumentos perfeitos para servir o Avatar em Sua 

divina missão. Onde quer que estivessem após o seu 

período de estudantes, deveriam lembrar-se sempre 

do seu papel de auxiliares de Deus para a salvação 

da humanidade.  

Swami então ergueu-se e, durante 

aproximadamente uma hora, ofereceu aos estudantes 

uma verdadeira “surra verbal”. Estava estupefato. 

Estranhamente, os estudantes não pareciam de modo 

algum abatidos pela repreensão severa que recebiam 

de Swami. As suas faces continuavam a brilhar com 

amor e veneração, à medida que absorviam cada 

palavra. 

Eu comecei a pensar que talvez estivesse 

errado ao louvá-los quando Swami fez justamente o 

contrário. Mas depois, quando Ele saiu, me olhou, 
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sorriu e disse: “Foi um bom conselho que você lhes 

deu”.  

Então eu falei com o Diretor, nosso velho 

amigo, Professor D. Narender. Por que, eu lhe 

perguntei, Swami estava castigando os estudantes 

daquele jeito? 

“Ó”, ele respondeu, “um ou dois deles 

vinham tendo mau comportamento. Aqueles a quem 

a ‘carapuça’ serviu vão usá-la. Os outros recebem 

um lembrete saudável dos altos padrões exigidos.” 

“Mas eles pareciam não estar perturbados – 

quase felizes, na verdade!” 

“Bem, eles estão sempre felizes em estar aos 

pés de Swami, ouvindo-O falar, seja o que for que 

Ele possa dizer. Eles conhecem o Seu amor por 

eles”, explicou Narendra. 

Esta é a chave. Swami é um disciplinador 

severo, mas o Seu grande amor cura quaisquer 

feridas que possam ser infligidas por palavras 

ásperas. 

- Extraído de “Sai Baba: Convite à Glória” por 

Howard Murphet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIAL 

O REGENTE CÓSMICO 

Abhirami Ajai 

Nosso coração, uma vez tocado pela beleza 

do Senhor, nunca mais consegue fugir ao seu 

encantamento. 

Eu tinha quatro anos de idade quando nosso 

Amado Swami me concedeu pela primeira vez o Seu 

Divino Darshan. Então eu não tinha noção de que 

essa “encantadora forma de Deus” iria ser o meu 

amor e minha vida alguns anos depois. Entretanto, 

Sua forma encantadora, vestido numa túnica ocre, 

com uma grande e diferente cabeleira disposta como 

se fosse uma coroa, criou uma desconhecida onda de 

mágica em minha vida.  

 

 

 

O momento de Sai é o Melhor Momento 

Uma das maiores bênçãos que Swami me 

concedeu são os meus pais, que são médicos (Dr. 

Ajai e Dr. Aswathi), dedicados servidores de 

Bhagavan, que O servem em cada uma das centenas 
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de pessoas doentes que os procuram diariamente em 

busca de alívio mental e físico. São eles na verdade 

os personagens mais vitais e especiais em Seu 

Divino drama. Se não fosse essa dedicação e 

fascinação espiritual dos meus pais, eu não teria tido 

a impressionante sorte de sentir Sua amorosa graça 

em mim, dia e noite. 

Éramos membros ativos de Perambra 

Samithi (em Calicut, Kerala), e Ele nos cativou 

completamente a cada momento, fazendo-nos 

mergulhar fundo em Sua beleza e glória, por meio 

dos Bhajans, da literatura Sai e dos Satsangs. No 

entanto, as coisas mudaram radicalmente quando nós 

transferimos nossa base para Dubai. Procuramos em 

vão por algum Centro Sai nas vizinhanças, e os 

meses foram se transformando em anos durante os 

quais Swami escolheu permanecer invisível 

temporariamente. Mas mesmo assim nós 

continuamos sentindo Sua presença e amor em 

nossas vidas, tanto nos mais comuns como nos mais 

críticos acontecimentos. 

Em agosto de 2013, depois de eu ter cantado 

para alguns filmes, recebi um telefonema de um 

diretor musical da Índia, perguntando se eu poderia 

gravar um Bhajan Sai para um álbum que seria 

produzido em Dubai. Foi tudo muito rápido. Super 

excitada, liguei para meus pais, para receber sua 

aprovação. (Era algo como perguntar se eu tinha 

licença para respirar). No dia seguinte eu já estava 

de pé em frente ao microfone, cantando “Sai”. Que 

maneira de recomeçar nossa jornada com Swami! 

Depois de alguns meses, meu pai decidiu telefonar 

ao produtor do álbum para saber o progresso desse 

trabalho.  

O momento de Deus é o melhor momento. 

Meu pai sentiu-se pleno de gratidão ao ser 

informado de que seu telefonema tinha sido um dos 

milagres de Swami. De fato, ele fez esse telefonema 

alguns momentos apenas depois que Swami 

abençoou a pilha de CDs com grande quantidade de 

Vibhuti e um belo Lingam dourado, no Centro Sai 

de Dubai. O CD deveria ser lançado naquela noite, 

como parte das comemorações do Aniversário de 

Swami, e o produtor nos convidou para o 

lançamento. Quando você está pronto a assumir a 

responsabilidade de se entregar a Ele, Swami irá 

revelar a você o Seu plano Divino. Por Sua pura 

graça, Ele me fez interpretar inesperadamente, 

naquela mesma noite, três canções devocionais 

inclusive “Sarvam Brahmamayam”, de Sadasiva 

Brahmenda como se Ele estivesse nos recebendo de 

volta em Seu Divino abraço!  

 

Milagres e Materializações 

Pouco depois deste incidente, Bhagavan nos 

motivou a ir para Shirdi para obter as bênçãos do 

Divino Pai para o meu primeiro concerto exclusivo. 

Baba nos concedeu Seu Darshan e Arati, que ainda 

repercutem em nossos corações com absoluta 

frescura. Enquanto eu esperava na fila de devotos, 

meu cartão-convite e programa da apresentação 

foram retirados de minha mão com toda 

naturalidade, e levado por um dos sacerdotes do 

Mandir.  Ele o levou para o Samadhi de Baba por 

algum tempo, e depois devolveu para mim, com suas 

bênçãos espirituais. O poderoso olhar de Baba 

expulsou de mim todo o mau Karma e negatividade 

por meio de um ataque de catapora que começou no 
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dia de nosso regresso. No entanto, o Senhor cheio de 

compaixão nos concedeu uma viagem tranquila e 

sem problemas, apesar dos meus problemas de 

saúde, e o concerto foi um grande sucesso.  

Com estes incidentes, nós estávamos mais 

uma vez voltando para casa, para nossa Mãe Sai. 

Logo depois Ele nos fez membros dedicados do 

Centro de Dubai, e me deu oportunidades de cantar 

Sua glória, bem como para meus pais falarem de Seu 

Amor. E em diversas ocasiões Ele nos agraciou com 

Seus maravilhosos milagres, tornando nossas vidas 

“cheias de Sai”. Swami, sendo o morador de nossos 

corações (Antartyami), nos ocupou com Sua obra, e 

nos cumulou cada vez mais com seus milagres. 

Vibhuti, Sindoor (vermillion) e manifestações de 

ídolos em nossa casa foram transformando nossos 

corações, e nos enchendo de lágrimas de alegria e 

gratidão. Cada vez que Swami materializava um 

ídolo Divino para nós, Ele explicava os mínimos 

detalhes da Sua criação maravilhosa, lembrando-nos 

repetidamente que não existe ninguém como nosso 

Bhagavan, que cuida de nós e nos ama tão pura e 

profundamente.  

Em maio de 2015, o Grupo de Bhajan do 

Centro Sai de Dubai teve a oportunidade de cantar 

para Swami em sua Morada da Paz Suprema, 

Prasanthi Nilayam. Como eu era a mais jovem do 

grupo, eu estava vibrando com essa viagem para 

minha terra-mãe, Parthi, após 12 longos anos, e 

poder gozar do afeto de minha Mãe Sai. Entretanto, 

no dia D fomos surpreendidos com a notícia de que 

as senhoras de nosso grupo não teriam permissão 

para cantar. Como saber que esse era um teste de 

Swami! Todos pensavam que eu ficaria destruída 

diante dessa notícia, pois eu era uma garota jovem, 

delicada, cheia de amor por meu Bhagavan, mas 

Swami tomou o controle da situação e Ele falou por 

meu intermédio. “Swami vem para onde Sua glória é 

cantada com 100% de devoção. Ele certamente nos 

ouve, seja onde for que nós estejamos cantando. 

Vamos aceitar isto como Sua decisão. Swami irá nos 

dar algo muito maior,” disse a voz de  Swami que 

residia em minha consciência. No dia em que nos 

despedimos de Parthi, quando nosso carro passou o 

Portão de Ganesh, meus olhos jorravam lágrimas 

quentes e, ao olhar para meu querido amigo em 

Parthi, Sai Ganesh, orei silenciosamente para que 

Ele me chamasse de volta o mais cedo possível.  

 

Concertos em Prasanthi Nilayam 

Alguns meses depois, recebi uma mensagem 

do presidente da Organização Sai em Kerala, Prof. 

Mukundan, dizendo: “A vontade Dele e as orações 

dela se materializaram”. Swami me concedeu o mais 

abençoado palco no Sai Kulwant Hall para cantar 

para Ele no auspicioso dia de Onam, 28 de agosto de 

2015. Depois disso tive um período de oração e 

prática intensa. Foi um tempo em que Swami 

trabalhou constantemente em me aparar, esmagar e 

polir, transformando-me literalmente em Seu 

Bangaru (ouro). Desde a seleção das canções até a 

escolha do traje para o dia do concerto, Ele cuidou 

de tudo como uma carinhosa Mãe e Pai.  

Uns dias antes do meu concerto, Swami 

mais uma vez nos maravilhou com o Seu amor. 

Mesmo que seja a milésima vez, Seus milagres não 

cessam de nos impressionar. Como sempre, meu pai 

colocava de manhã aos pés de Baba, em nosso altar, 
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uma lista das canções que eu iria cantar no concerto 

de Parthi.  Swami planejou isto para coincidir com 

um Dia santo de Ashadi Ekadasi. Quando meu pai 

voltou à noite do trabalho, foi recebido com o som 

de uma Tanpura, vindo de dentro da casa. Em 

poucos minutos o som da Tanpura terminou 

bruscamente num estalo. Ao entrar no altar para 

reverenciar Swami, meu pai ficou estupefato ao ver 

as sagradas pegadas (Padam) de Swami impressas 

sobre o Vibhuti que agora pela terceira vez se 

materializava em nossa casa. E o mais encantador é 

que nosso Amado Bhagavan tinha materializado um 

ídolo de Hanuman que ficou preso na pegada do pé 

esquerdo de Swami!!!  

Após uma reflexão profunda sobre esta 

Leela, descobrimos que Swami queria nos ensinar 

que todos os Seus filhos, Seus escolhidos deveriam 

se esforçar para ser como Hanuman, que é a 

encarnação da devoção, personificação da entrega 

total e verdadeiro símbolo da sinceridade e da 

obediência. Da mesma maneira, todos nós 

deveríamos ser potentes e fiéis ‘Sai Doothas’ 

(mensageiros) de Swami, e levar a mensagem de 

Swami aos corações de milhões em todo o mundo. 

Bhagavan quer que nós coloquemos nosso “eu” 

ilusório e cheio de ego aos Seus Pés de Lotus, e 

tomemos Dele o “Eu” real, cheio de amor.  

Depois do concerto feminino em Prasanthi, 

Ele amorosamente me chamou novamente para mais 

quatro concertos em sua Residência de Prasanthi e 

Brindavan. No ano passado, nas celebrações do 90o 

aniversário de Bhagavan, Ele me permitiu fazer 

parte das festividades, e apresentar concertos em 

diversos lugares de Sua santa presença, por todo 

estado de Kerala. 

Nada disso deve ser creditado a nós, pois são 

apenas manifestações de Sua grandeza, bondade, 

compaixão e amor infinito. Verdadeiramente, para 

cada passo que nós damos em direção a Deus, Ele dá 

100 passos em nossa direção. Ele tem uma maneira 

única de nos fazer entender que nós todos somos 

Seus filhos queridos, e é Ele quem fala, age e canta 

por nosso intermédio. Nós somos meros 

instrumentos na sinfonia do Regente Cósmico.  

 

Cantarei por você em toda parte 

Cada concerto é uma chance que Ele me dá 

para ficar cada vez mais perto Dele. A lista de 

canções que Ele me inspira para cada concerto é 

mantida aos Seus Pés de Lótus. Com seu Divino 

Amor, Swami a abençoa cada vez com jorros de 

Vibhuti perfumado e Sindoor juntamente com Sua 

assinatura “Baba Abençoa”. Swami me enche de 

confiança e fé Nele, quando escreve com sindoor 

“Sai Canta”. São estas simples e profundas palavras 

de Bhagavan que instalaram em mim a qualidade de 

entrega total (Sarvaswa Saranagathi) que me domina 

completamente mesmo enquanto estou cantando 

num concerto. Conforme já diz a Bhagavadgita, 

todas as coisas já foram feitas por Ele. O futuro já se 

tornou presente para o Senhor, e nós somos apenas 

Seus humildes instrumentos para que ele realize sua 

obra neste mundo. 

Por meio de Cartas Pessoais (num total de 9) 

e de Divinas Mensagens, Ele escreve aos meus pais 

(materializações) e repetidas vezes nos lembra de 

que devemos ver, vivenciar e amar a Sai em todos os 
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seres. Em uma de Suas cartas, Ele me escreveu, 

“Você é Minha filha. Eu te dou minhas ondas 

cósmicas, Naada. Cantarei para você em toda parte. 

Eu canto. Eu escuto. Comece com Meu louvor em 

todos os lugares onde você cantar em sua vida, com 

as mãos postas, ego totalmente submetido”. 

Esta é na verdade a mensagem de Bhagavan 

para todas as jovens cantoras que se entregam 

inteiramente aos seus Pés de Lótus. Não temos 

realmente nada a entregar, uma vez que esta vida, 

este corpo, esta mente, esta voz, tudo que constitui 

este “eu” pertence a Ele. O que Baba espera de nossa 

“entrega” é a conscientização desse fato. É o Seu 

amor incondicional, tão claro quanto o orvalho da 

manhã e tão profundo quanto o oceano, que é 

derramado sobre mim através do mundo, e sou grata 

a todas as almas maravilhosas que foram 

instrumentos para me unir mais intimamente e mais 

fortemente a Bhagavan.  

Enquanto escrevo isto, meus olhos se 

enchem de lágrimas de gratidão pela suprema 

compaixão, generosidade e graça do meu Senhor. 

Ele nunca quebrou Sua promessa de cantar por meu 

intermédio, pois eu sinto isso sempre que estou 

cantando. A facilidade com que a melodia se 

expande pelas nossas cordas vocais indica sem 

dúvida que é o Músico Cósmico, Sai Nadarupini, 

quem está cantando por nosso intermédio. Quando a 

Bhava da canção penetra em seu ser, pode estar certo 

de que você foi tomado por Bhagavan que faz Sua 

essa canção.  

Estes gloriosos milagres do Sankalpa de 

Bhagavan, que aumentaram muito desde 2011, 

reiteram a simples verdade de que nosso dulcíssimo 

Bhagavan vive em cada célula deste universo, e em 

cada um de nossos corações, como Bons 

Pensamentos, Boas Palavras e Boas Ações. Ele é o 

‘Parabrahman’, as ‘Naada’ (ondas) do Cosmos, 

conforme Ele revelou graciosamente em uma de 

Suas Magníficas Cartas dirigidas a nós. 

Vamos mudar, porque Bhagavan precisa de 

nós como Sua arma de Dharma (retidão) para 

enfraquecer a humanidade e fortalecer a divindade. 

Ele quer que sejamos Sua flecha de amor para atingir 

a humanidade e estabelecer a Divindade.  

Ele está esperando por nós, para sermos Sua 

Luz de felicidade e alegria sem limites, para 

difundirmos Sua Divindade no meio da humanidade. 

Nunca é muito tarde, porque Ele é Onipresente, 

Onipotente e Onisciente. Ele apenas deixou sua 

forma física e foi ocupar a totalidade do universo, 

com cada átomo ecoando Seu nome e glória. Venha, 

vamos juntar nossas mãos e correr ao longo do 

Caminho Espiritual, pois meu amado Sai interior 

diz:  

“O meu filho, acorda e venha! 

devagar e sempre, 

Corra adiante para os Meus braços  

estendidos para receber você,  

Para o Meu abraço afetuoso. 

Ouça o seu coração ansioso pelos Meus presentes 

preciosos, 

E venha correndo, devagar e sempre  

Para os braços estendidos desta Mãe Universal!...” 

– A autora Kumari Abhirami Ajai é uma 

talentosa cantora que se apresentou em muitos 

concertos em Prasanthi Nilayam. 
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ESPECIAL 

JOVENS: OS PORTADORES DA TOCHA DA 

MISSÃO SAI 

Nimish Pandya 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba é 

verdadeiramente um fenômeno único de nossos 

tempos... epítome de puro amor e serviço 

desinteressado, cujo maior milagre é a transformação 

do ser humano. Seus projetos humanitários 

trouxeram soluções sustentáveis para antigos 

problemas pendentes de nossa sociedade. Aspecto 

único dos projetos de Sri Sathya Sai Baba é serem 

totalmente gratuitos para seus beneficiários, 

realizados por voluntários afetuosos, e com 

qualidade de primeiro mundo, e trazem alívio para 

problemas sistêmicos gigantescos. Estes projetos não 

apenas trazem benefício para os usuários finais, mas 

também beneficiam os seus voluntários. Os 

voluntários, no processo de ajudar, aprendem a 

importância da prestação de serviços, da 

generosidade desinteressada, da responsabilidade, do 

afeto – que são verdadeiramente os valores humanos 

universais.  

Inspirada por esses nobres aspectos de 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, a Organização Sri 

Sathya Sai Seva da Índia está empreendendo 

frequentemente projetos gratuitos, conduzidos por 

voluntários, nos segmentos Agricare, Educare, 

Medicare (Agricultura, Educação, Saúde). O 

fenômeno Sai é único por causa do seu toque de 

Midas, isto é, não apenas Ele realiza um trabalho 

modelo, como também inspira milhões de pessoas 

em todo o mundo para que vivam de acordo com os 

valores que são a essência da humanidade.  

 

 

O Movimento Jovem Sathya Sai na Índia 

prossegue com esta inspiração divina, obedecendo à 

ordem divina de Bhagavan para prestar serviços à 

sociedade. Atualmente, o lema da Organização Sri 

Sathya Sai Seva é “Transformar o Ser para 

Transformar o Mundo”. Bhagavan, em Seu infinito 

amor e graça, interagiu amorosamente com milhares 

de jovens por todo o mundo, despertando neles uma 

transformação silenciosa e conduzindo-os no 

caminho da prestação de serviços em suas pátrias. O 

próprio Bhagavan é um exemplo brilhante do Líder 

de líderes nesta missão de estender o amor 

desinteressado a todos os seres. Tenho a satisfação 

de anunciar hoje que a Organização Sri Sathya Sai 

Seva da Índia tem uma visão bem clara da missão da 

juventude da Índia. Eu oro para que Bhagavan 

abençoe estes jovens para que sejam os portadores 

da tocha da Missão Sai na Índia e nos outros países, 

nos próximos anos. 
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Testemunhei pessoalmente muitos grupos de 

jovens que tiveram íntima interação com Swami e 

que sempre se mantiveram muito próximos ao 

coração de Bhagavan... Grupos de jovens de 

Karnataka, Kerala, Mumbai e Hyderabad têm sido 

pessoalmente orientados por Bhagavan, prestando 

serviços diretamente sob Sua supervisão. Seja o 

programa de Grama Seva, o programa de 

desenvolvimento para as favelas, o treinamento de 

jovens da zona rural para a sobrevivência, ou as 

iniciativas Sri Sathya Sai Vidya Jyothi da 

Organização, todos eles revelam uma visão clara de 

contribuição para o desenvolvimento da sociedade. 

A inspiração para estes projetos vem de nosso 

Divino Mestre Bhagavan Baba. 

Swami costumava chamar estes grupos de 

jovens de “Meus Meninos”. Tinha orgulho deles. 

Estes jovens se movimentam na Índia atual como um 

exército decidido a servir a sociedade, numa entrega 

total, como quem cumpre uma ordem divina. Hoje 

em dia alguns deles são verdadeiros líderes da 

Organização Sai, liderando pelo seu exemplo, não 

apenas na Índia, mas por todo o mundo. 

As diretivas de Bhagavan são universais e 

sem fronteiras. Eu admiro e apoio estes grupos de 

jovens  pelos seus esforços sinceros, e recomendo 

este trabalho para que seja levado por todos os 

recantos do país, e quero agradecer a todos estes 

incontáveis membros dos grupos de jovens, que 

foram enormemente beneficiados e estão prestando 

serviço ativamente na Missão de Sai.  

Como Presidente de Toda Índia, eu irei 

pessoalmente me esforçar para contribuir e dar meu 

apoio em todos os passos que a juventude da Índia 

empreender neste caminho para servir a nação, tendo 

Bhagavan como nosso parceiro eterno, para guiar, 

dirigir, monitorar e abençoar nossos esforços.  

Oro para que o legado da Missão Sai avance 

sob a liderança dos jovens da Organização Sri 

Sathya Sai Seva hoje, amanhã e para sempre! 

Com amor aos Seus Pés de Lótus. 

– Sri Nimish Pandya é o Presidente para Toda 

Índia, na Organização Sri Sathya Sai Seva, Índia. 

 

 

 

FÓRUM DE EX-ALUNOS 

A VIDA COM O DEUS VIVO 

Shruti Samantray 

  Para que uma árvore cresça, as raízes 

precisam ser fortes; sem elas a árvore não tem 

suporte. Similarmente, a educação Sai é o 

fundamento e raiz para o crescimento pessoal e 

desenvolvimento em cada esfera.  

Sendo nascida em uma família onde cada 

segundo, cada pensamento, cada palavra e ação são 

dedicados a nosso Swami, eu sabia desde tenra idade 

que a vida sem Swami era (igual a) zero. Foi no ano 

de 2006 que eu entrei para a Escola Primária Sri 

Sathya Sai na 11ª série. Somente então eu me dei 

conta de que, mesmo que desde uma tenra idade eu e 

meus pais estivéssemos muito envolvidos com os 

Bhajans de Swami, as aulas de Bal Vikas, Nama 

Sankirtan, etc., ainda assim aquela era uma fase 

completamente nova de minha vida, pela qual eu 

havia sonhado durante todos aqueles anos, de viver 

com o Deus vivo, e ela tornou minha base, raízes e 

crenças mais fortes e firmes.  
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Swami sempre diz: “Se você der um passo 

em direção a Mim com amor e devoção, Eu darei 

100 passos em direção a você”. Isso foi bem provado 

por este incidente que aconteceu no ano de 2007. Ele 

ocorreu no mês de março, quando estávamos nas 

preparações finais para nossos exames de 

qualificação para a 12ª série. Na manhã de 27 de 

março eu escorreguei e machuquei minhas pernas, e 

fiquei impossibilitada de movê-las devido à dor 

severa. Foi o pior pensamento de todos que já tive, 

porque no dia 29 de março era meu aniversário e nós 

sempre tínhamos uma chance de obter 

Padanamaskar de Swami e entregar-Lhe cartas e 

receber bênçãos em dias especiais. Eu estava em 

lágrimas e dor. Escrevi cartas para Swami e as 

mantive em nosso altar no dormitório, transmitindo 

o quão urgentemente eu queria Swami comigo e que 

me abençoasse em meu aniversário. 

 A manhã do dia 29 de março não foi 

animadora para mim porque eu sabia que não 

poderia ver Swami. Eu estava desalentada mas, ao 

mesmo tempo, eu desejava desesperadamente, com 

lágrimas escorrendo pelo meu rosto, que Swami 

pudesse, de algum modo, vir até mim e que eu 

pudesse ter um vislumbre dEle, pois isto me faria 

ganhar o dia. 

Nós tivemos horas de estudo preparatório 

pela manhã; assim, estávamos todos espalhados 

pelas dependências nos preparando para o exame. 

De repente, eu ouvi a sirene e a multidão na estrada 

gritando “Swami… Swami…” A Escola Primária e 

outros estudantes próximos do campus correram 

para o portão para encontrar o carro de Swami na 

estrada e eu estava muito feliz, mas devido à severa 

dor eu não conseguia me mover e encontrar um lugar 

para mim próximo à entrada para obter o Divino 

Darshan. Eu sentei lá impotente, chorando e, ainda 

assim, agradecendo a Swami por ter saído do 

Mandir, o que Swami faz de vez em quando. 

Logo antes da estrada principal do Campus 

da Escola Primária existe outra estrada que leva 

diretamente ao portão traseiro de nossa escola, e eu 

não podia crer em meus olhos quando eu vi crianças 

correndo de volta para este portão gritando, “Swami 

está vindo para a escola”. Imediatamente Munni 

Aunty, nossa Diretora, preparou o Arati Thali com 
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um coco e o deu a mim, dizendo “Swami veio por 

você, este é o seu momento com Ele”. O carro 

alcançou o pórtico da escola e eu estava bem ali. A 

porta do carro deslizou e Swami se virou para mim, 

dizendo: “Aniversário… aniversário, Padanamaskar 

Teesko (tome Padanamaskar)”. Eu simplesmente 

não conseguia pedir e pensar em mais nada, e eu 

estava branca. Eu recebi o Arati, as bençãos e os Pés 

de Lótus. Seu sorriso era o universo inteiro para 

mim. Minhas lágrimas molharam os pés de Swami e 

Ele me abençoou abundantemente e duas outras 

crianças que faziam aniversário no mesmo dia, e 

deixou o campus. Por 10 minutos, Swami esteve 

conosco e eu estava arrebatada porque Swami, que é 

minha mãe, pai, guia, mentor e tudo, percorreu todo 

aquele caminho para me dar Darshan e mostrar Seu 

amor por Suas crianças. 

Swami sempre mostrou Sua presença e 

proximidade a nós como estudantes, e a melhor fase 

de minha vida estava sendo com Swami, cantando 

Sua glória, cantando em frente a Ele e vivendo com 

Ele. Nosso dia começava e terminava com Swami, 

cada segundo do qual era dedicado a Sai Maa. 

Swami costumava cuidar de cada pequeno detalhe 

como o menu para as refeições, os horários, agendas, 

e Ele nos paparicava durante todo o tempo. Portanto, 

nós nunca sentimos falta de casa porque o amor que 

obtínhamos de Swami está além das palavras. 

  As experiências com Swami são numerosas, 

cada dia surgia com uma nova experiência e era 

mágico. Swami sempre respondia às minhas preces 

antes mesmo de eu contar a Ele. Ele abençoava a 

mim e a minha família e nos dava o entendimento de 

que nossa vida era toda dEle. Ele é o guardião de 

minha família, convidado silencioso de cada refeição 

e tomador de decisão de tudo, e até este dia nós 

sentimos a Sua presença e sabemos que Swami está 

lá conosco a todo o tempo. Meu pai e minha mãe, 

que dedicaram cada alento de vida a Swami, 

conhecem apenas um lugar para visita, i.e., 

Puttaparthi, a morada Divina. Para nós, a vida é 

Saimaya (cheia de Sai, Seus pensamentos, Seus 

ensinamentos e Sua mensagem). 

Swami, você me deu amplas chances de 

interpretar, cantar Sua glória durante os Akhanda 

Bhajans no Sai Kulwant Hall e esse é o melhor 

presente que eu poderia pedir e imaginar. Eu Lhe 

agradeço imensamente, Swami, por me fazer uma 

parte de Sua Missão. Mesmo após anos de minha 

passagem por Sua universidade, Você ainda me dá 

chances de me apresentar para os programas de meu 

estado, Odisha (Odisha Parthi Yatra). Eu Lhe 

agradeço, Swami, por tudo e eu Lhe dedico tudo, 

pois sem Você eu não sou nada. Com Você ao meu 

lado eu posso conquistar tudo. 

- A autora é uma ex-aluna da Escola Primária Sri 

Sathya Sai e do Campus do Instituto em 

Anantapur. 
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ESPECIAL 

MINHA JORNADA PARA BHAGAVAN 

Julio Vivenes Villavicencio 

Nosso amado Bhagavan declarou: “A 

primeira qualidade de cada membro da Organização 

Sathya Sai deve ser uma fé firme em Deus. Esta fé 

deve ter por base a conscientização de que Deus é 

onipresente.” 

Em Seu amor infinito, Sathya Sai Baba 

realizou muitas Leelas (jogos divinos; milagres) 

maravilhosas para nossa família, enchendo nossos 

corações de fé e esperança. Quando eu tinha quatro 

anos de idade, caí seriamente doente, vítima de 

meningite. Minha febre era tão alta e a doença tão 

avançada que os médicos do hospital duvidavam que 

eu pudesse sobreviver mais que dois ou três dias, e, 

se eu sobrevivesse, eles diziam que eu iria ficar com 

o cérebro permanentemente danificado.  

 

 

 

Shirdi Sai como Papai Noel 

Meus pais ficaram devastados, e os médicos 

diziam que só um milagre poderia me salvar. Então 

meus pais começaram a orar intensamente a Baba, 

com fé absoluta, cantando “Om Sai Ram” durante 

horas até o nascer do sol, cobrindo todo meu corpo 

com Vibhuti. Na manhã seguinte, observaram 

surpreendidos que minha febre havia baixado. Os 

médicos começaram a investigar o que estava 

acontecendo, fizeram novos testes e check-ups, e de 

repente a doença havia simplesmente desaparecido. 

Os médicos não conseguiam acreditar no que tinham 

acabado de observar e não encontravam uma 

explicação. Nesse mesmo dia, a junta médica 

concluiu que meu caso tinha sido um milagre. Pouco 

depois, um homem idoso vestido de Papai Noel 

entrou no meu quarto no hospital, entregou um 

pedaço de doce e nos abençoou. Sem dizer uma 

palavra, essa pessoa de rosto misterioso e olhos 

plenos de amor foi embora do meu quarto. Meu pai 

abriu a porta do quarto para agradecer ao homem, 

mas ele já não estava ali. Havia desaparecido 

completamente! 

Meu pai foi ao balcão das enfermeiras, 

localizado bem na frente do meu quarto, e indagou a 

elas sobre a pessoa vestida de Papai Noel, para que 

pudesse ir agradecer seu gesto bondoso. Mas, para 

sua surpresa, as enfermeiras disseram que não 

entendiam o que meu pai estava falando, pois 

ninguém havia entrado no meu quarto, muito menos 

uma pessoa vestida de Papai Noel. Meu pai não 

conseguia acreditar, então voltou imediatamente ao 

quarto para olhar pela janela, que dava para uma 
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avenida da cidade. Então, ele viu o Papai Noel que 

tinha nos trazido doces, o qual cumprimentou meu 

pai de longe, e depois desapareceu. Ficamos todos 

muito surpreendidos, mas meu pai só descobriu 

quem era o misterioso Senhor muito tempo depois, 

quando viu uma fotografia de Shirdi Sai Baba. 

Sai é onipresente, amor infinito, presente em 

todos os lugares, o tempo todo. Nós nos sentimos 

tocados, amados e abençoados pela Sua presença. 

Ele sempre esteve e sempre estará conosco, em nós, 

acima de nós, abaixo de nós, e ao nosso redor, nos 

conduzindo para vivenciarmos a realidade divina e 

verdadeira de que somos um com Ele – Amor 

Supremo. 

 

Swami no carro de minha irmã 

Quero compartilhar mais uma maravilhosa 

experiência com Sai, na qual testemunhamos Seu 

amor infinito e onipresença. Tudo começou no ano 

2000, no dia 12 de abril, que é o aniversário de 

minha irmã mais velha. Nesse dia ela estava saindo 

do prédio de escritórios onde trabalhava, na 

companhia de dois amigos. Decidiram criar algumas 

memórias e começaram a tirar fotos com a câmera 

de um dos amigos. Naquela época as câmeras ainda 

utilizavam rolos de filme, e fizeram algumas fotos na 

parte de fora do edifício. Alguns dias depois, o 

amigo que era proprietário da câmera fotográfica 

telefonou para minha irmã, para que fosse buscar as 

fotografias já reveladas. Ele disse ainda que tinha 

algo a esclarecer com minha irmã. Quando ela 

chegou, o amigo lhe mostrou a foto do carro dela, 

que aparecia ao fundo, e perguntou quem era o 

indivíduo que aparecia nessa foto? E adivinhe quem 

era? Era nosso Amado Swami, sentado como 

passageiro no banco traseiro do carro de minha irmã! 

Minha irmã não encontrou palavras para explicar. 

Contou ao amigo que Ele era um homem santo da 

Índia, para o qual nossa família orava. O amigo deu 

a minha irmã a foto, mas não entregou o negativo.  

Alguns anos depois, em 2002, eu viajei para 

Prasanthi Nilayam, e numa tarde de julho durante 

uma maravilhosa entrevista com Swami, fiz a Ele 

diversas perguntas que nada tinham a ver com esse 

milagre da foto. De repente, me lembrei da foto, e 

logo disse em voz alta: “Swami, o senhor apareceu 

na foto?” Ele imediatamente abriu um enorme 

sorriso e disse “Sim, sim. Dentro do carro da sua 

irmã. Você sabe que Swami está em toda parte”. 

Continuou rindo e eu ri com Ele. Que bela maneira 

de confirmar Sua onipresença! 

Em 2005, uma de minhas primas veio a 

Prasanthi Nilayam trazendo cartas enviadas por 

todos da família. Minha irmã tinha incluído aquela 

mesma foto na sua carta. Minha mãe disse a ela, “A 

foto é um presente de Baba e você devia conservá-la 

e preservá-la”. Mas minha irmã insistiu que queria 

devolver a foto a Swami. E assim foi, minha prima 

entregou as cartas a Swami. 

Em 2007, durante a preparação para a 

Conferência Mundial dos Jovens foi solicitado aos 

jovens que compartilhassem histórias e experiências 

para uma publicação que seria divulgada durante a 

Conferência. Minha irmã então lamentou não ter 

mais aquela foto, e começou a escrever cartas 

pedindo a Swami que devolvesse a foto. 

Um belo dia, depois de nosso retorno ao 

nosso país na América do Sul, a Venezuela, minha 
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irmã estava procurando algo no armário de seu 

quarto, e vejam só: a foto estava bem ali, em cima de 

uma caixa! Minha irmã ficou espantada. E para 

completar, minha mãe teve um sonho em que Swami 

aparecia dizendo: “Já devolvi a foto a ela, para que 

compartilhe com todos”. O Amor de Sai derreteu 

completamente nossos corações. A foto foi 

emoldurada e atualmente está no Centro Sai de 

Valencia, na Venezuela, para que todos possam ver! 

Encerro com mais uma experiência da 

divina graça de Bhagavan. Durante a Conferência 

Mundial da Juventude de 2007, 18 jovens adultos de 

diversos países, eu inclusive, fomos selecionados por 

Swami para uma entrevista na qual Ele deu um 

manto cor-de-laranja a cada um, explicando que era 

um símbolo de Sua presença e de Sua constante 

orientação em nossas vidas. Lembro-me daquele 

momento maravilhoso, e como este gesto carinhoso 

de Swami despertou em meu coração a fé e 

confiança necessárias para atingir a meta de minha 

vida. Pela graça de Sai, que todos nós possamos 

amar e servir a todos, e experimentar infinita paz e 

felicidade a todo tempo, vivendo em unidade com o 

eterno Deus de Amor, Bhagavan Sri Sathya Sai 

Baba! 

– O autor é Coordenador de Jovens, na Zona 2B 

da Organização Internacional Sathya Sai. 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIAL 

EXPERIMENTANDO O AMOR DIVINO  

DE  BHAGAVAN 

Dr. Shivendra Kumar 

O maravilhoso Festival Mundial da 

Juventude Sathya Sai, realizado durante julho de 

2016, atraiu 3000 jovens de 70 países, que se 

reuniram em Prasanthi Nilayam. Isto só foi possível 

devido às bênçãos que Bhagavan concedeu à Sua 

juventude querida. Permitam-me compartilhar 

algumas lembranças neste pequeno artigo. 

Um grupo nosso, de jovens Sathya Sai, 

estava buscando ideias para conseguir a presença de 

toda a população global da Juventude Sathya Sai em 

Prasanthi Nilayam, e nasceu a ideia de um Festival 

da Juventude Sathya Sai colorido, envolvente e 

único. Com as bênçãos de Sathya Sai Baba, a ideia 

avançou, passando pelo processo de aprovação, e os 

preparativos começaram para o que seria um evento 

transformador para mim, bem como para muitos 

outros. 

Ter feito parte do programa de Jovens 

Sathya Sai pelos últimos 17 anos, e do programa de 

Educação Espiritual Sai antes dele, me proporcionou 

a oportunidade de sempre me conectar com Swami 

através das pessoas com as quais eu interagia. Para 

mim, as interações aumentaram para o nível global, 

quando passei a ser o Coordenador Internacional de 

Jovens e, de repente, o grande mundo da 

Organização Sathya Sai se apresentou diante de 

mim. Centenas de jovens estavam trabalhando 

longas horas, muitos deles após as longas horas de 

seu trabalho diário, para concluir suas atribuições 

para o festival. O que era interessante de se ver era 
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que os voluntários não precisavam de oficinas e 

retiros sofisticados de trabalho em grupo para se 

engajar, e muitos trabalhavam virtualmente, sem ter 

sequer conhecido fisicamente os participantes de sua 

equipe. Por esta experiência, aprendi que o amor de 

Bhagavan é o que faz as coisas acontecerem – é a 

fonte. A comemoração de ser um Jovem Sai estava 

apenas começando para mim, ao experimentar a 

vastidão da Missão de Sai através das interações 

com os jovens a nível global. 

À medida que o planejamento avançava e o 

Festival da Juventude Sathya Sai se aproximava, 

arranjos locais em Prasanthi Nilayam tinham que ser 

feitos. À medida que os preparativos iam se 

finalizando, parecia que Prasanthi Nilayam fora 

projetada e construída para abrigar eventos de tal 

magnitude e grandiosidade. Experimentei a visão e a 

antevisão do trabalho de Baba. Não apenas isto, ao 

longo de todo o processo de planejamento, trabalhei 

com várias equipes e experimentei a colaboração 

enriquecida com valores humanos sobre os quais 

Swami sempre falou. Era tudo real, com pessoas 

reais, e ainda assim outro exemplo do mundo que 

Ele criara. Durante o processo de planejamento, com 

frequência, como se podia esperar, havia desafios e 

problemas reclamando solução. Houve muitos 

momentos em que as respostas vinham de Sua 

própria vida, de Seus ensinamentos e filosofia. O 

que tornava esta jornada mais de tirar o fôlego era 

que os ensinamentos de Baba relacionados com o 

limite aos desejos e o controle mental ainda eram 

significativos para todos nós.  Dentro de mim e de 

muitos dos que trabalhavam para o festival, o 

processo estava evoluindo rapidamente para uma 

experiência e celebração jubilosas de Sua vida, de 

Seus ensinamentos e filosofia. 

 

 

 

O Festival Mundial da Juventude Sathya Sai 

se tornaria uma plataforma para compartilhar a 

mensagem de Swami e Seu amor. Não levou muito 

tempo para se reunir talentos de alta-qualidade para 

ajudar a criar arte, literatura e música originais para 

captar a vida, os ensinamentos e a missão de Baba e 

compartilhar isto usando ferramentas modernas 

como a mídia social. Havia projetistas gráficos de 

alto padrão, desenvolvedores de websites, músicos, 

desenvolvedores de conteúdo, técnicos audiovisuais, 

fotógrafos e pessoal de mídia dentro do programa de 

Jovens Sathya Sai. Embora a maioria deles nunca 

tivesse se encontrado antes, todos eles tinham 

experiências únicas com Seu Amado Swami. 
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Tornou-se rapidamente evidente para mim que, 

enquanto nós nos preparávamos para o Festival da 

Juventude desde 2013, nosso Mestre havia 

começado os preparativos muito antes que a maioria 

de nós tivesse nascido. De outra forma, como cada 

talento para o Festival da Juventude Sathya Sai 

estaria à nossa disposição num tempo tão curto, e 

para um projeto de tal magnitude? 

Entre as muitas experiências 

recompensadoras que o Festival Mundial da 

Juventude Sathya Sai me proporcionou está a 

experiência de trabalhar com os devotos mais velhos 

na Missão Sai, muitos dos quais tinham passado suas 

vidas inteiras servindo a Baba. Pessoas com idades 

quase duas vezes maiores que a minha trabalharam 

sem parar para garantir que todo pedido nosso fosse 

atendido prontamente. Além disso, devido às suas 

experiências de trabalho com Swami em eventos 

semelhantes, eles eram capazes de nos orientar no 

desenvolvimento de um programa que fosse digno 

de ser ofertado aos Pés de Lótus Divinos. Aprendi 

como Ele revisava cada detalhe de um programa 

para garantir que estivesse completamente pronto 

para que a apresentação fosse perfeita e agradável. A 

maior lição foi experimentar isto através dos mais 

velhos que trabalhavam conosco. Embora o Festival 

da Juventude Sathya Sai fosse para os jovens e 

embora estivéssemos na liderança organizando-o, os 

mais velhos colaboraram, abnegadamente, com 

cuidado e amor pelos jovens, no verdadeiro espírito 

de amor e unidade. Às vezes era a empolgação e a 

energia deles que nos fazia seguir. Tornou-se visível 

que mesmo que Baba não estivesse trabalhando 

fisicamente conosco, era Ele que estava trabalhando 

através dos outros e, com frequência, ficava óbvio 

que era Ele que estava conduzindo o espetáculo.   

Uma das lições que eu tirei é que, quando a 

causa é nobre, grandiosa e motivada por intenções 

puras, o universo encontra maneiras de apoiá-la e 

fazer que tenha uma conclusão bem sucedida. 

Aprendi também que, embora a tecnologia e a 

modernização sejam muitas vezes amaldiçoadas 

como contribuintes para a prática do Adharma, elas 

também são ferramentas para espalhar bondade e 

valores - para acelerar a restauração das práticas do 

Dharma. 

A maior lição, no entanto, veio na forma de 

sermos capazes de ter a experiência Dele no 

transcurso da jornada de organizar o Festival da 

Juventude Sathya Sai. Houve numerosos momentos 

em que estive perdido e quase sem soluções; aí tive 

que me entregar e confiar na intervenção divina. 

Nesses momentos, como um pai, Swami me 

carregou em Seus braços e me ajudou a encontrar 

uma solução. Era difícil de esconder o sorriso 

inocente em meu rosto quando as pessoas me 

elogiavam pelo modo como resolvi os desafios para 

organizar o festival. Não podia ter sido eu. Se não 

fosse por Baba, quem poderia reunir centenas de 

voluntários para trabalhar longas horas para planejar 

o festival, quem mais poderia executar a maior parte 

do planejamento e garantir que tudo fosse arranjado 

em tempo? Quem mais podia assegurar que milhares 

de jovens seriam liberados de seu trabalho, teriam 

recursos para a viagem aérea e estariam disponíveis 

para participar do festival? Quem mais poderia guiar 

este jovem de uma aldeia nas Ilhas Fiji para que um 

dia pudesse compartilhar esta experiência? 
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A transformação dos indivíduos é o milagre 

do mundo atual e é assim que Bhagavan Sri Sathya 

Sai Baba está continuando Sua Missão de restaurar o 

Dharma com Seu Amor. Querido Swami – obrigado 

por esta experiência. Obrigado por tudo! 

- O autor é o Coordenador da Juventude 

Internacional da Organização Internacional 

Sathya Sai. 

 

 

 

 

ESPECIAL 

ADERIR SEMPRE À VERDADE 

Shilpa Popat 

Minha jornada Sai desta encarnação 

começou no ano de 1987 quando entrei para a classe 

de Bal Vikas. Uma criança de cinco anos de idade 

sendo convidada a entrar numa classe Bal Vikas. A 

primeira e óbvia resposta foi: Oh, não! Mais uma 

aula... Mas depois de certo tempo, houve uma 

mudança de atitude, agora com interesse e boa 

vontade.  

 

 

Acolhida por Swami 

Lembro-me de minha primeira visita a 

Puttaparthi, numa viagem da família pelo Sul da 

Índia em novembro de 1989. Ao chegarmos a 

Puttaparthi, ficamos sabendo que Bhagavan se 

encontrava em Whitefield. Fomos para Whitefield e 

recebemos o primeiro Darshan de Swami em 

Brindavan. Depois do Darshan da manhã, partimos 

para nossa viagem conforme planejado por meu pai. 

Mas o plano da Divina Mãe é sempre surpreendente. 

Não familiarizados com essa cidade desconhecida, 

nossa família acabou separada em dois grupos. Num 

dos grupos, os meus pais, no outro estávamos os três 

irmãos, minha avó e uma tia. Meu pai procurou 

ajuda na polícia local e saiu à nossa procura. Mas 

todos os esforços foram inúteis. À noite, por volta 

das 22 horas, meu pai clamou: “Swami, se o Senhor 

é um Avatar, encontre minha família”, e começou a 

chorar. Meia hora depois, um policial veio correndo 

até ele e disse: “Senhor, sua família foi encontrada e 

estão todos bem”. Cancelamos todos os nossos 

planos de viagem e voltamos para o Darshan na 

manhã seguinte. Mãe Sai veio de Sua residência 

divina em Brindavan para dar Darshan. Foi a 

primeira vez que eu ouvi a voz de Swami. Ele disse 

à minha mãe: “Family Milagayaa, Santosam… 

Santosam” (a família foi reencontrada? Fico muito 

feliz) e nós tivemos Padanamaskar. Esta experiência 

atraiu minha família para a Missão Sai. Nós três, 

irmãos, completamos nosso Bal Vikas e estamos 

continuando no Programa de Jovens Sai. Atualmente 

minha mãe é uma ativa Guru de Bal Vikas e meu pai 

é membro ativo do Seva Dal. 
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Mensagem de Vida  

Lembro-me de uma interação de Bhagavan 

comigo – uma mensagem forte – no ano de 1996. 

Bhagavan tinha concedido ao nosso estado de 

Gujarat a permissão para realizar um programa 

cultural no Auditório Poornachandra. Swami chegou 

cedo, como de costume, e sentou-se ao fundo do 

palco. Ele estava conversando com as crianças. Ele 

me perguntou: “Qual é o seu nome?” Respondi: 

“Shilpa”. Ele disse: “Não, seu nome na peça”. Eu 

disse: “Swami nós estamos apresentando Garba 

(uma dança folclórica de Gujarati), não uma peça!” 

Então Ele disse: “Não, você representou um drama 

na última semana de Easwaramma para o seu 

Samithi. Nesse dia, qual era o seu nome?” Eu tinha 

representado o personagem Sathya naquela peça 

intitulada “Cinco Valores Humanos”, e então 

respondi “Sathya”. Ele disse amorosa e prontamente: 

“Sim! Hamesha Sathya Hi Banake Rehana” 

(permaneça sempre como verdade) e me concedeu 

Padanamaskar. Esta é a mensagem de vida de 

Bhagavan para mim, sempre aderir à verdade. Na 

manhã seguinte, ele abençoou a todas nós com 

kumkum e sáris. Swami sempre quis que todos os 

Seus devotos fiquem firmes na verdade em todas as 

circunstâncias da vida.  

 

Divina Atração  

Bhagavan derramou Sua graça sobre mim, 

de diferentes maneiras, em diversas ocasiões. 

Lembro-me claramente do ano de 2009, ano em que 

me casei e recebi a responsabilidade da Coordenação 

da Juventude no estado. Swami confiou-me uma 

grande responsabilidade, pois eu havia me casado 

numa família de não-devotos. Eu estava sempre 

orando a Bhagavan por causa desta cruz em minha 

vida. Eu me casei em maio de 2009, e em junho de 

2009 pedi ao meu marido que viesse comigo para 

Prasanthi Seva. Hesitando um pouco, ele acabou por 

concordar e disse ao sair de casa: “Olhe, estou indo 

porque você me pediu, mas não me force a realizar 

nenhuma atividade ou ato de devoção, e sobretudo 

não me obrigue a participar do Darshan de Sathya 

Sai Baba”. Não me restava nada a fazer senão orar a 

Bhagavan. Swami respondeu às minhas orações e, 

quando chegamos a Puttaparthi, meu marido foi 

espontaneamente aderir ao Seva e teve a 

oportunidade de servir na residência de Swami como 

membro de Seva Dal. Mesmo depois de contribuir 

para o Seva, ele continuou não acreditando que 

Swami é um Avatar. Nesse mesmo ano, a 

Organização Sri Sathya Sai de Serviço de Gujarat 

organizou uma Peregrinação de Jovens a Parthi 

(Parthi Yatra). Novamente fomos a Parthi, 

atendendo ao chamado de Swami. Também desta 

vez meu marido continuava não acreditando em 

Bhagavan. Veio a Puttaparthi por causa da minha 

força emocional.  

No primeiro dia de Parthi Yatra, quando 

estávamos sentados para o Darshan da manhã no Sai 

Kulwant Hall, Bhagavan me chamou durante o 

Darshan e perguntou gentilmente: “Kitna youth 

Aaya Hai?” (quantos jovens vieram?). Respondi 

citando o número de participantes. E Ele começou a 

andar para frente. Eu estava muito emocionada e 

preocupada com a falta de fé do meu marido quanto 

a Swami ser um Avatar. Com muito amor, Swami 

parou a uns dois ou três passos adiante, e me 
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chamou novamente. Eu não consegui responder, 

porque estava chorando. Uma das irmãs da 

segurança, sentada ao meu lado, pediu que eu me 

levantasse e chegasse perto de Swami. Então eu 

explodi de verdade, chorando alto e sem conseguir 

dizer nada além de duas palavras: “Swami 

marido…” Meu Sai Maa gentilmente me concedeu 

outro Padanamaskar e me disse cheio de compaixão: 

“Aayega Amma, Aayega (ele virá, ele virá). Não se 

preocupe”. Já a partir desse mesmo dia Bhagavan 

deu um novo encanto à minha vida conjugal e para 

que a família se juntasse aos Seus devotos. Meu 

marido tornou-se um devoto fervoroso de Bhagavan 

e também um ativo membro da Juventude Sai na 

Missão Sai. Swami costumava dizer sempre: “Pura 

family devotee, Swami Bahut Khush” (Swami está 

muito feliz, a família toda é devota de Sai). Ele é o 

único Realizador deste milagre em minha vida. 

Naturalmente, demorou algum tempo para que 

outros membros da família se juntassem ao rebanho 

de Swami, mas acabou acontecendo e ainda está 

acontecendo. Assim sendo, eu gostaria de enviar 

uma mensagem às minhas irmãs Sai que se casaram 

em famílias não-devotas: tenham paciência e fé total 

em Bhagavan. Ele irá certamente responder a suas 

preces. 

 

Senhor Onipresente 

Mesmo depois de Seu Maha Samadhi, meu 

Swami continua derramando Sua abundante graça 

sobre nós, a todo momento. Acontecem em minha 

vida muitas experiências que me fazem sentir a 

presença de Bhagavan. Há muitos anos Bhagavan 

abençoou a Organização Sai de Gujarat com a 

oportunidade de celebrar Deepavali e o Ano Novo 

Gujarati em Prasanthi Nilayam, apresentando 

diferentes tipos de apresentações culturais. Nós, 

Jovens Irmãs Sai de Gujarat, tivemos a oportunidade 

de cantar hinos devocionais no Sai Kulwant Hall. A 

cada ano são feitas apresentações de canto sob a 

divina orientação de Bhagavan. No ano de 2013 

também fui incumbida de começar a preparar as 

canções. Nesse ano eu estava sentindo muita 

dificuldade para selecionar as canções. Conversei 

com irmãs e irmãos pedindo ajuda para a 

composição das canções, mas ninguém estava tendo 

muita inspiração. Novamente recorri a Bhagavan. 

Certa noite – eu até me lembro da hora exata: eram 

3.30 da madrugada – Swami apareceu em meu sonho 

e disse: “Acorde. Apresente Sai Sur Malhar”. E com 

Sua Divina Graça, assim fizemos. A composição de 

Sai Sur Malhar ainda é uma surpresa para todos nós. 

Sai Sur Malhar é uma canção clássica baseada em 

Sur Malhar Raga. Sai Sur Malhar compreende 

Slokas, Sargams, Bandish e Taraana. Sur Malhar é 

uma das Ragas ligadas a Malhar – que utilizam a 

frase de assinatura Malhar. Malhar é associado à 

atmosfera de chuvas torrenciais. Muitos Bhajans 

cantados por Mira estão em Sur Malhar Raga. Ela 

simboliza a mais alta forma de entrega e devoção. 

Swami queria que todos nós ficássemos totalmente 

embebidos destas qualidades. Com a graça de 

Bhagavan, a apresentação foi tão fiel que a chuva 

literalmente apareceu quando estávamos cantando 

Sai Sur Malhar no Sai Kulwant Hall, em Prasanthi 

Nilayam. Muitas das moças que participaram desta 

canção eram como eu, que não entendo nada de 

música. Elas não só aprenderam a cantar Bhajans, 
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como também foram capazes de cantar Sua glória 

observando todas as facetas da música clássica.  

Certa vez, um devoto perguntou a 

Bhagavan: “Swami, eu devo ter conseguido muitos 

Punyas (méritos) em meu nascimento anterior, para 

estar agora com o Senhor, neste nascimento”. 

Imediatamente, Bhagavan respondeu, “Não apenas 

no nascimento anterior, mas em centenas de 

nascimentos anteriores”. Sou grata a Swami por me 

ter escolhido como instrumento de Sua Divina 

Missão. Expresso minha gratidão à Sai Maa por Seu 

amor e cuidados. O que sou hoje devo inteiramente a 

Bhagavan e à Organização Sai. Swami é o começo, 

Swami é o fim. Desejo citar as palavras da Mãe Sai: 

“Seja qual for o trabalho que Swami lhe dê, esteja 

sempre preparado e pronto para cumprir a tarefa, tal 

como Hanuman”. Esta é a única mensagem para que 

todos nós sejamos recebedores de Sua eterna e 

infinita graça amorosa. 

Samastha Lokah Sukhino Bhavantu  

– A autora é Coordenadora de Jovens da 

Organização Sai no Estado de Gujarat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA VIDA É FRUTO DE SUA DIVINA 

GRAÇA 

Ravinesh Chetty 

Posso dizer que esta vida é verdadeiramente 

um presente de meu Amado Sai. Nasci numa família 

que orava humildemente a Swami no altar de 

orações, sem ter nenhum conhecimento sobre Sua 

mensagem e ensinamentos. Foi só quando eu entrei 

para o programa Educare que pude apreciar de 

entender a missão e os ensinamentos de Sathya Sai 

Baba.  

Acabei me envolvendo na Juventude Sai, o 

que foi uma grande bênção para meu 

desenvolvimento espiritual e pessoal. E assim acabei 

tendo participação ativa na obra mais ampla 

assumida pela Organização Internacional Sathya Sai. 

Entretanto, esta jornada nem sempre foi um 

mar de rosas. Tive uma infância difícil e em 

consequência fiquei mentalmente marcado. Os 

constantes conflitos de família e a separação de 

meus pais por alguns anos, durante meus estágios 

iniciais na escola primária, deixaram suas marcas em 

mim. O alcoolismo de meu pai destruiu nossa 

família. Eu tinha que ficar no meio do conflito do 

casal, junto com minha irmã mais nova, e achava 

difícil estudar dentro dos limitados recursos de uma 

remota escola rural. Também no aspecto financeiro 

as coisas estavam difíceis, agravando a situação. 

Foi apenas pela graça de nosso Amado 

Baghavan que eu sobrevivi a essas provações. Foi 

apenas com o Seu amor, bênçãos, orientação 

constante e ensinamentos que eu consegui superar 

tudo isso. Participando do Educare e depois da Ala 

Jovem, pude contar com uma plataforma que me 
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orientou para uma atitude positiva e um estado de 

calma. E também me abriu oportunidades para uma 

vida plena na prática de valores humanos. Cada 

minuto tem sido totalmente vivido sob Seus 

cuidados. 

Lembro-me de ter comentado com uma 

amiga maravilhosa os meus problemas familiares e 

desafios pessoais. Ela e seus irmãos também 

estavam atravessando uma situação semelhante e o 

irmão dela acabou se entregando às drogas. 

Entretanto, ela me elogiou por não ter caído vítima 

desses efeitos nocivos. Eu apenas podia oferecer 

minha gratidão a Swami, por me ter guardado sob 

Suas asas e me transformado numa pessoa muito 

mais forte.  

Se não fosse o amor e orientação de Swami, 

eu teria acabado em situações lamentáveis. Swami 

me orientou para completar com sucesso minha 

educação universitária, a despeito dos problemas que 

tive que superar. Swami inclusive me proporcionou 

excelentes oportunidades de trabalho na liderança de 

organizações. Ele me protegeu, apoiou e perseverou 

comigo ao longo de minha jornada. 

Esta vida e cada respiração é Sua divina 

graça. Swami me fez forte, ao superar todas essas 

situações aflitivas. Minha prática de valores 

humanos é totalmente dedicada aos Divinos Pés de 

Lótus de Swami. Também sou profundamente grato 

a Swami por me ter chamado tantas vezes a 

Prasanthi Nilayam e me conceder a felicidade de 

vivenciar Sua presença física e receber Seu amor 

para sempre.  

– O autor é membro da Organização 

Internacional Sathya Sai na Nova Zelândia. 

ESPECIAL 

MARAVILHOSA EXPERIÊNCIA DA GRAÇA 

DE SWAMI 

Katarzyna Andersson 

Os momentos mais transformadores, belos e 

comoventes que eu já experimentei foram ao prestar 

serviço durante os Acampamentos de Serviço Sai 

Sem Fronteiras, organizados anualmente pela 

Organização Sathya Sai Internacional da Polônia. 

Esses momentos estão gravados para sempre no meu 

coração porque são cheios do amor e compaixão sem 

limites de Swami. Eles me transformaram de 

diversas maneiras, inclusive me tornando mais 

humilde. 

 

 

 

Recordo uma dessas experiências durante o 

quinto acampamento. Antes de o evento iniciar, um 
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dos devotos, que participava da equipe de reformas, 

teve uma estranha necessidade de levar consigo seu 

novo aparelho de MP3. Ele não conseguia 

compreender de onde viera aquele sentimento e por 

que, já que, certamente, não precisaria do aparelho. 

Ele até tentou ignorar a sensação, mas era tão forte 

que, finalmente, o levou consigo. 

Naquele ano, a OSSI da Polônia estava 

reformando uma creche comunitária em um vilarejo 

muito pobre. A senhora que trabalhava ali cuidava 

de uma menina de cerca de 10 anos. A situação da 

criança era das mais trágicas, pois sua mãe cometera 

suicídio e seu pai tinha sérios problemas de 

alcoolismo. Ela tinha seis irmãos. A situação 

financeira também era ruim e a menina estava muito 

triste e envergonhada. 

Durante a reforma, o devoto que levara 

consigo o MP3 conversava com a senhora 

responsável pela creche e ela mencionou que era o 

aniversário da menina. O devoto foi até a criança e 

perguntou: “o que você quer de aniversário?” A 

menina, que era muito tímida, disse: “nada”. Então, 

o devoto disse: “Ok! Vamos imaginar que é Natal e 

você vai escrever uma carta para o Papai Noel. Que 

presente gostaria que ele lhe trouxesse? Você 

escreveria esta carta para mim?” A menina 

respondeu com um aceno de cabeça, pegou um papel 

e escreveu: “MP3 player”. O devoto correu para o 

seu quarto, pegou seu MP3 novinho e deu para a 

menina. Ela ficou chocada e feliz quando recebeu o 

presente e, como se não bastasse, outro devoto lhe 

deu uma bicicleta que havia trazido para o 

acampamento naquele mesmo dia. Esse foi um 

excelente presente para a garota, que precisava 

caminhar uma grande distância, todos os dias, até a 

escola. À noite, a OSSI da Polônia organizou um 

banquete para o povo da vila com música, peça 

teatral apresentada pelas crianças e refeições 

vegetarianas. Em certo momento, toda a vila se 

levantou e cantou “Feliz Aniversário” para a menina. 

Foi muito comovente vê-la tão alegre e feliz. 

Graças a esta experiência, aumentou a minha 

fé em Swami. Ver que Ele sabe tudo e a forma como 

elevou o espírito da criança com Sua graça, 

enchendo-o de amor e felicidade, foi uma 

experiência maravilhosa. Fiquei muito grata por 

poder testemunhar este milagre. Estou maravilhada 

por ver como Swami sempre encontra um caminho 

para tocar os corações partidos e desamparados, 

dando-lhes força e esperança, para que possam 

continuar. Obrigado Swami! 

– A autora é Coordenadora de Serviço e de 

Jovens da Organização Sathya Sai Internacional 

da Polônia. 
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ESPECIAL 

TORNADO ÓRFÃO PELA NATUREZA; 

ADOTADO POR DEUS 

Ajay Bussawon 

Eu ainda me lembro daquele dia fatídico, 15 

de março de 1997, quando minha mãe faleceu. Eu 

tinha apenas 7 anos de idade. A vida se tornou 

insuportavelmente difícil para mim porque 

raramente meu pai vinha para casa. Ele estava 

totalmente perdido e começou a beber em excesso e 

não podia cuidar de mim. 

 

 

 

No Orfanato 

Então, eu fui  colocado em um abrigo pelo 

Ministério da Unidade de Desenvolvimento Infantil, 

na Ilha Maurício. No abrigo, havia uma senhora que 

costumava nos ensinar a cantar e eu lembro da 

primeira canção que ela nos ensinou -  era “Manasa 

Bhajare Guru Charanam”. Naquela época, eu não 

sabia quem era Sai Baba. Depois de passar um ano 

no abrigo, me disseram que eu seria transferido para 

outro orfanato e eu não fiquei feliz com a notícia. Eu 

estava com medo pois não sabia o que me esperava 

no próximo orfanato. E também, eu não queria me 

separar dos meus amigos e das pessoas que tinham 

se tornado próximas a mim. 

Eu me lembro claramente do dia em que eu 

fui trazido para Anandam e eu estava muito 

assustado no caminho para esse lugar. Entretanto, 

quando cheguei, fui recebido por uma tia chamada 

Jaya Koonjul, que era uma estudante Sai. Eu recebi 

tanto amor que minhas lágrimas secaram. Eu não 

tinha palavras para descrever ou quantificar o amor e 

afeição que eu recebi em Anandam, o que me ajudou 

a crescer.  

Eu aprendi um bocado sobre Swami durante 

minha estadia em Anandam e vivia a vida de um 

estudante Sai sob a orientação de Tia Jaya. Ela 

também me  ensinou os cinco valores humanos e me 

inspirou muitíssimo. Ela nos ensinava a importância 

do gerenciamento do tempo – como equilibrar nossa 

vida de estudante com as outras atividades, o que me 

ajudou bastante. Foi então que eu senti que Swami 

tinha entrado mesmo na minha vida como a Mãe 

Divina. Depois que Tia Jaya foi embora, o tio 

Pravine começou a tomar conta do Ashram. Com o 

Tio Pravine eu aprendi um bocado sobre como viver 

uma vida disciplinada e estar à altura das 

expectativas de Swami. Durante minha estadia em 

Anandam, eu também aprendi a me tornar uma 

pessoa melhor. Escusado dizer que minha estadia em 

Anandam me moldou naquilo que eu sou hoje. 

Minha experiência em Anandam me ajudou através 
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das várias etapas de minha vida e moldou minha 

vida até agora. 

Swami sempre nos disse para nos rendermos 

a Ele e que Ele tomará conta de tudo. Para mim, isso 

era difícil. Eu sempre me perguntava: “Swami está 

mesmo me vendo? Ele sabe o que estou fazendo?” 

Antes de encontrar Swami fisicamente, eu sempre 

pensava que o que quer que acontecesse comigo era 

devido aos meus próprios esforços. Eu pensava que 

eu era o autor. Porém, tudo isso mudou durante a 

Conferência Mundial da Juventude, em 2007. 

Durante meu primeiro Darshan, Swami veio até mim 

e perguntou: “De onde você é?” Eu simplesmente 

fiquei mudo olhando para Sua face brilhante, 

enquanto o jovem sentado atrás de mim respondia: 

“Ilhas Maurício”. Então, Swami se aproximou de 

mim e me perguntou por que eu estava preocupado 

com a vida. Então, Ele amorosamente me disse: “Eu 

sempre cuidei de você e sempre farei isso.” E Ele me 

abençoou. Naquele momento, eu obtive minha 

resposta. Eu soube que Ele tinha sempre estado 

cuidando de mim. 

 

Um Instrumento de Sua Divina Missão  

Swami costumava dizer: “Quanto mais lhe é 

dado, mais é esperado de você.” Eu posso dizer que 

isso é mesmo verdade no meu caso. Eu nunca pensei 

que um dia Swami iria me escolher em Sua Divina 

Missão como o Coordenador Nacional da Juventude 

da Ilha Maurício. Este ano, com as Suas bênçãos, 

recebi a oportunidade de trabalhar em nível nacional 

e internacional. Pareceu um desafio no começo. 

Mas, para mim, este é meu Sadhana, pois sou apenas 

um instrumento para Ele. Com felicidade e alegria 

vou deixar que Ele trabalhe através de mim. Seja o 

que for que eu tenha aprendido até agora, em minhas 

aulas na Educação Espiritual Sai  ou em qualquer 

outro lugar, eu tento fazer e dar o meu melhor a fim 

de executar o trabalho de Swami. 

Todo dia é uma experiência de aprendizado 

para mim. Enquanto eu faço o Seu Trabalho, isso 

não somente me ajuda a me transformar em uma 

pessoa mais amorosa mas também ajuda outros, 

porque eu conduzo jovens pelo meu país para 

servirem Swami em vários projetos de serviço, tais 

como doação de sangue, que é uma das maiores 

atividades de Seva na Ilha. Nós também 

participamos em um projeto de Amor em Ação, que 

fornece alimento para os sem-teto. 

Eu sou eternamente grato a cada pessoa que 

me apresentou e me guiou até Minha Divina Mãe, 

Swami. Por fim, mas também igualmente 

importante, eu rogo a Swami para que Ele sempre 

cuide de mim e me use como Seu Divino 

Instrumento. 

– O autor, Ajay Bussawon, é o Coordenador 

Nacional de Jovens das Ilhas Maurício, da 

Organização Internacional Sathya Sai. 
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CELEBRAÇÕES EM PRASANTHI NILAYAM 

Concerto de música Carnática 

A renomada vocalista, Sra. Anuradha 

Krishnamurthy apresentou um concerto de música 

carnática (estilo musical do Sul da Índia) em 

Prasanthi Nilayam, em 26 de setembro de 2016, 

como parte das celebrações do centenário de 

nascimento da lendária cantora M. S. Subbulakshmi. 

Seu concerto começou com a oração cantada 

“Mudakaratha Modakam” (Saudações a Sri 

Vinayaka, que carrega o doce Modaka em sua mão), 

dedicada ao Senhor Ganesha. A talentosa cantora 

interpretou algumas das mais populares canções de 

Subbulakshmi: “Raghuvamsa Sudha”, “Pyare 

Darshan Dijo Aaj”, “Jagadodharana”, mantendo a 

audiência encantada por cerca de uma hora. Outras 

canções que ela interpretou foram um Bhajan: “Koti 

Pranam Shata Koti Pranam Hey Dinanatha Sai Ram” 

(louvores a Sai, o refúgio dos desamparados) e a 

canção popular “Bho Shambho Siva Shambo 

Swayambho” (Siva, que nasceu de Si mesmo). 

 

Ambarisha Vijayam: um Drama 

Na véspera das celebrações de Navaratri em 

Prasanthi Nilayam, os estudantes da Escola 

Secundária de língua inglesa Sri Sathya Sai 

Gurukulam, de Rajamahendravaram, encenaram um 

drama, Ambarisha Vijayam (A Vitória de 

Ambarisha), em 1º de outubro de 2016. A peça 

destacou o poder da devoção, através da história do 

Rei Ambarisha, um ardente devoto do Senhor 

Narayana, que foi salvo pelo Sudarshan Chakra do 

Senhor Narayana, quando o santo Durvasa o 

amaldiçoou, confirmando a mensagem do Senhor de 

que, quem quer que seja devotado a Ele em 

pensamento, palavra e ato terá sua proteção 

garantida. O tema sublime, maquiagem e figurino 

excelentes, cenários fabulosos e boa interpretação 

dos estudantes transformaram a peça em uma 

impressionante apresentação. Seguiram-se os 

Bhajans, que também foram liderados pelos alunos 

dessa escola. 

 

61º Aniversário do Hospital Geral Sri Sathya Sai 

O 61º aniversário do Hospital Geral Sri 

Sathya Sai foi celebrado em Prasanthi Nilayam, no 

dia 2 de outubro de 2016. O programa se chamou 

“Revivendo as Divinas Memórias” e foi composto 

por breves palestras entremeadas com canções 

grupais. Começou às 16:50, com o discurso 

introdutório do Marechal do Ar, Dr. V. K. Varma, 

superintendente médico do hospital, que demonstrou 

como esse hospital tem progredido de forma 

espetacular, desde a sua inauguração por Bhagavan, 

em 4 de outubro de 1956, oferecendo cuidados 

médicos de qualidade a pacientes necessitados, de 

forma totalmente gratuita. Ele também informou que 

um novo prédio foi acrescentado ao hospital em 

2015, para oferecer instalações melhores aos 

pacientes. 

Começando pela canção de boas-vindas 

“Swagatham Suswagatham” (bem-vindos, de todo 

coração!), os cantores apresentaram mais duas belas 

músicas: “Sai Nama Smarnam Sai Rupa Dhyanam” 

(Cantar o Nome de Sai e Meditar em Sua Forma) e 

“Yenni Janmaletthamo Ee Janmalo Chusamu Sai 

Rama” (Tivemos Seu Darshan Nesta Vida Pelos 

Méritos de Muitas Vidas Anteriores). As palestras 
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dos membros seniores da administração descreveram 

suas experiências com a Divindade de Bhagavan. 

Seguiu-se um Discurso de Bhagavan (gravado), no 

qual Ele exorta os doutores a atender os pacientes 

com espírito de sacrifício, considerando que o 

serviço ao homem é serviço a Deus. Bhagavan 

encerrou Seu Discurso com o Bhajan “Prema Mudita 

Manase Kaho Rama, Rama Ram”. Seguiram-se 

Bhajans conduzidos pelo pessoal do hospital. 

 

 

Programa de músicas devocionais pelos funcionários do 

Hospital Geral. 

 

Apresentação de música devocional 

Como parte das celebrações de Devi 

Navaratri em Prasanthi Nilayam, os estudantes e 

funcionários do Colégio de Música Sathya Sai 

Mirpuri apresentaram um programa de música 

devocional denominado “Shakti Swarupini Sai Maa” 

(Mãe Sai, Encarnação da Energia Divina). Sua 

apresentação começou com uma composição 

dedicada ao Senhor Ganesha, seguida de 

composições dedicadas à Mãe Divina, que incluíram 

“Sharade Maa Sharade”. Seguiu-se uma composição 

no estilo Hindustani Bandish, acompanhada de um 

empolgante recital de cítara. A noite se encerrou 

com o ponto alto de devoção proporcionado pela 

interpretação magistral da composição “Ananda 

Karshini Amruta Varshini” (Divina Mãe, doadora de 

felicidade e da cascata de néctar divino), seguida de 

um encantador dueto Jugalbandi. 

 

 

Concerto de música devocional "Shakti Swarupini Sai 

Maa". 

 

Peregrinação de devotos do Godavari Oeste 

Mais de 1000 devotos do distrito Godavari 

Oeste, de Andhra Pradesh, vieram em uma 

peregrinação de dois dias a Prasanthi Nilayam, nos 

dias 18 e 19 de outubro de 2016, realizando duas 

apresentações nesses dois dias. No dia 18, 

ofereceram um conjunto de nove canções 

devocionais que incluíram “Sai Shankara Bhakta 

Kinkara” (Senhor Sai, Servo de Seus Devotos), 

“Jagamele Paramatma Sai” (Ó Senhor, Tu és o 

Governante do Universo) e “Amrita Rupa Nive Sai” 

(Tu és a Eterna Divindade). Sua segunda 

apresentação foi uma peça coreografada, 

denominada “Twameva Saranam Sai” (Tu és nosso 

único refúgio, ó Sai) encenada por crianças, 

estudantes de Bal Vikas desse distrito, em 19 de 

outubro. A peça, ornamentada pelas belas 

coreografias infantis, destacou o poder da devoção 
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através das histórias de vida de lendários devotos de 

Deus, como Prahlada, Sabari e as Gopikas. 

 

 

Canções devocionais pelos devotos do distrito de 

Godavari Oeste, de Andhra Pradesh. 

 

Dia da Declaração do Avatar 

No dia 20 de outubro de 1940 Bhagavan Sri 

Sathya Sai Baba declarou Sua Divina Missão, de 

encarnar no mundo para reformar e redimir a 

humanidade. Em comemoração a esta memorável 

declaração, foram oferecidas grandiosas homenagens 

a Bhagavan, pelas Filhas da Mãe Sai, um fórum de 

alunas do Campus de Anantapur, do Instituto Sri 

Sathya Sai de Ensino Superior, na forma de um 

cativante programa que elas apresentaram em 20 de 

outubro de 2016. Foram feitas inspiradoras 

oferendas musicais a Bhagavan, através de canções 

devocionais e Bhajans, de manhã e à tarde. 

O programa vespertino começou com 

homenagens a Bhagavan prestadas por duas 

oradoras. A primeira palestrante foi a Srta. Mallika 

Chandrasekhar. Ela narrou suas experiências com a 

Divindade de Bhagavan desde seus dias de escola 

primária, oferecendo sua amorosa gratidão a 

Bhagavan, que transformou sua vida enquanto ela O 

observava de perto durante aqueles dias dourados. A 

segunda oradora foi a Nutricionista Chefe do 

Hospital Sri Sathya Sai de Ciências Médicas 

Avançadas, Prasanthigram, a Srta. Indumati. Ela 

recordou a forma como Bhagavan treinou Seus 

estudantes na prática do serviço, um dos principais 

componentes da Missão de Swami. Seguiu-se uma 

apresentação em vídeo sobre a importância do Dia 

da Declaração do Avatar, ilustrando a originalidade 

do Caminho Sai. O último item do programa foi uma 

apresentação de música devocional, oferecida pela 

Sra. Rupali Goswami, aluna do Campus de 

Anantapur. Ela começou seu concerto com a canção 

“Aaya Hai Sathya Sai Avatar” (O Sai Avatar 

chegou) e encantou os devotos por cerca de uma 

hora com melodiosas interpretações de diversas 

canções devocionais, concluindo sua apresentação 

com a canção Sufi “Ali Dam Dam”. Seguiram-se os 

Bhajans, que se encerraram com “Manasa Bhajare 

Guru Charanam” na voz dourada de Bhagavan. 

 

 

Oferta de música devocional pelas Filhas de Mãe Sai. 

 

Aquele que sabe que a vida é uma jornada, também 

sabe que é um viajante; e todo viajante sabe que a 

jornada é mais importante do que o destino. 
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CANTINHO DOS ESTUDANTES 

BAL VIKAS LEVA AO CAMINHO DIVINO 

Chaitanya Dang 

Felicidade, sucesso, fracasso e 

arrependimento fazem parte da jornada da vida. 

Aquilo que experimentamos se baseia, em grande 

medida, nas nossas atitudes, valores e costumes. A 

jornada depende do caminho que escolhemos e da 

canção que preferimos cantar. O Sri Sathya Sai Bal 

Vikas é, em si mesmo, uma jornada na qual 

embarcam as jovens mentes, guiadas pelas mãos do 

Amado Bhagavan. 

Lembrem-se da confiança que tinham 

quando eram crianças, sabendo que sua mãe os 

ajudaria a atravessar a rua. É este tipo de confiança 

que os estudantes de Bal Vikas têm em Bhagavan 

durante toda a sua vida! 

 

 

 

Os Gurus de Bal Vikas plantam as sementes 

das virtudes nos alunos, educando-os para preservar 

e cultivar as sementes por sua própria conta. É assim 

que os alunos são levados ao Caminho Divino da 

descoberta do propósito de suas vidas, 

desenvolvendo fé e coragem para cantar sua própria 

canção. 

Os alunos de Bal Vikas crescem prontos 

para praticar atos nobres de auxílio à sociedade, 

deixando exemplos heroicos para que todos possam 

se inspirar. Seu caráter, integridade e 

comportamento têm merecido muito reconhecimento 

e gratidão. Eles se destacam na multidão e 

comprovam seu valor como bons líderes. 

Ninguém jamais deixa de ser um aluno de 

Bal Vikas. A bem-aventurança jamais se interrompe. 

Eu ainda estou segurando a mão do meu Amado 

Bhagavan, atravessando as ruas com Ele, 

acrescentando novos versos à minha canção... 

cantando-a em voz alta... junto com Ele! 

– De “Sri Sathya Sai Bal Vikas: O Divino 

Caminho”. 

 

Dicas de Swami aos Estudantes 

Nossos estudantes se comportam de maneira 

exemplar. Não importa de onde tenham vindo, antes 

de ingressar no Instituto; dentro de um mês os novos 

estudantes se transformam em alunos ideais. Eles 

desenvolvem louváveis qualidades. 

Meninos e meninas! Onde quer que vão e quaisquer 

que sejam as instituições onde possam trabalhar, 

cuidem da boa reputação do Instituto e conquistem 

uma boa reputação para si mesmos. As meninas que 

venham a se casar devem servir aos seus sogros de 
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maneira adequada à boa reputação do Instituto. A 

sogra deve se orgulhar de sua nora bem-educada 

pelo Instituto Sai. O bom nome que conquistarem 

Me fará feliz. Cumpram seus deveres onde quer que 

vão. Conquistem a estima de seus empregadores. 

Isto Me agradará. Esta é a Minha mensagem para 

vocês. 

 

 

 

ESPECIAL 

COMO SWAMI TORNOU-SE MEU DEUS 

Lakshmi Tata 

O que significava Deus para mim até o ano 

de 2009? Uma entidade que satisfazia desejos, que 

curara minha mãe, que me fizera passar em uma 

prova, arranjar um emprego, etc. 

 

 

 

Minha primeira oração a Baba foi durante o 

Sivarathri de 2009. Eu viajara para Puttaparthi como 

recém-casada, apenas porque meu esposo insistira. 

Prasanthi Nilayam transbordava de gente. Havia 

longas filas em toda parte: para o Darshan, na 

livraria, na cantina. Quando eu vi Baba no Darshan, 

chorei amargamente por muito tempo. Eu orei: 

“Quero ver ‘aquilo’ que há em Você e que toda essa 

gente reunida aqui já encontrou”. 

Na época, eu estava afiliada a uma 

organização espiritual diferente. Após meu 

casamento em 2009, comecei a acompanhar meu 

marido a Centros Sai, mas continuei ativa na ‘outra’ 

organização. Observei que a Organização Sai era 

diferente. As pessoas se preocupavam menos com a 

minha origem, o que eu fazia para ganhar a vida, que 

idiomas falava ou se eu tinha uma casa própria. 

Tudo que importava é que eu conhecia Sathya Sai 

Baba. Toda a literatura espiritual também estava 

facilmente disponível e gratuita! 

Minha conexão era através de conversas 

com Baba, nas quais eu dizia: “se você é Deus, eu 

quero ver um milagre hoje: cure alguém; dê uma 

guinada na minha procura por emprego, etc.” Baba 

passou em cada um dos testes! Ao final de 2011, eu 

ainda não tinha certeza sobre o que Baba significava 

para mim. Algumas vezes, eu estava convencida de 

que Baba era Deus; outras vezes eu sentia que Ele 

era apenas mais um santo. 

 

O Experimento de Um Ano 

Minha resolução de Ano Novo para 2012 foi 

participar ativamente da Organização Sai por um ano 

inteiro. Eu não mais frequentava a ‘outra’ 

organização e comecei a participar de Bhajans, 

sessões de palestras, leituras, participava de projetos 

de serviço e eventos dirigidos. O experimento 

provocou uma mudança nos meus processos 

mentais. Deixei de ‘pedir’ a Deus o que queria, para 
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‘fazer’ aquilo que agradaria a Deus. Deixei de me 

preocupar com o que os ‘outros’ pensariam de mim, 

para me preocupar com o que Deus pensaria de mim. 

Só Deus pode promover esta transformação. Desde 

então, Baba se tornou meu Deus e meu mais querido 

Swami. 

 

Sonhos e Confirmações 

Diversas vezes Swami me lembrou de Sua 

mensagem e me deu garantias através de sonhos. 

Swami falou durante um Discurso sobre a 

importância das mães cuidarem de seus filhos. Eu 

me senti inspirada por aquilo e pedi demissão do 

trabalho para ser mãe em tempo integral. Como 

resultado, nossas despesas familiares dobraram e os 

ganhos se reduziram à metade. Eu comecei a pensar 

em formas de ganhar dinheiro permanecendo em 

casa e explorei maneiras frugais de viver. Alguns 

dias depois, em um sonho, eu fui a uma loja comprar 

mantimentos. Depois de pagar, eu recebi uma nota 

idêntica à de qualquer mercearia, exceto pelo fato de 

que não listava os itens adquiridos e seus custos. Em 

vez disto, eu lia Sai, Sai, Sai... 

– A autora é uma Jovem Sathya Sai do Norte da 

Califórnia, E.U.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIAL 

O PODER DO NOME DE SAI 

Nataliya Zarubina 

Eu estava no oitavo ano quando uma colega 

regressou da Índia e entregou calendários de Sai 

Baba dizendo que Ele era Deus em forma humana. 

Ela também compartilhou as suas impressões sobre a 

entrevista que teve com Ele. Segurando o calendário 

e olhando para a face de Swami, eu estava 

absolutamente certa de que Ele era Deus. Naquele 

momento, do fundo do meu coração, eu pedi a Sai, 

“Quando eu completar 18 anos, por favor me chame 

para perto do Senhor”. Eu frequentava os bhajans e 

participava de vários projetos de serviço. Mas eu não 

os levava a sério, e ainda frequentava discotecas e 

gastava tempo com vários grupos de jovens. 

 

 

 

Certa vez, quando eu estava com 16 anos, eu 

voltava para casa à noite com duas amigas. Um 

homem jovem caminhava conosco. Quando 
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passávamos por um local escuro, sob uma árvore, ele 

pegou minha amiga e colocou-a no chão. Depois, ele 

colocou uma pequena pistola em minha testa. Eu 

fiquei paralisada com medo. Minha vida reduziu-se a 

um ponto preto. Naquele instante, eu compreendi 

que, no momento da morte, não importa quanto 

dinheiro você tem na sua conta, quantos títulos 

superiores você possui, ou se você tem filhos. Outras 

coisas seriam mais importantes: quantas boas ações 

você realizou e até que ponto você era uma pessoa 

gentil e amável. Também percebi meu apego ao 

mundo material. Conosco também estava nossa 

amiga que nos apresentou a Sai Baba. Ela tentou nos 

ajudar e, compreendendo a gravidade da situação, 

ela disse: “Sai Baba, ajude!” Naquele momento, um 

homem de branco apareceu, e nós três rapidamente 

saímos correndo. No dia seguinte, um artigo foi 

publicado em um jornal: “À noite, três jovens moças 

tiveram a sorte de, às 3horas da madrugada, 

encontrar um policial à paisana, vestindo roupa 

branca, e que passeava com o seu cachorro. Esse tipo 

de caso ocorre uma em cada mil vezes”. 

Este incidente mudou a minha vida. Com a 

idade de 17 anos, tornei-me membro ativo da 

Organização Sathya Sai, e logo que completei 18 

anos, tive o meu primeiro darshan físico do Senhor. 

Esse incidente permaneceu comigo por um longo 

tempo, especialmente devido à força do nome do 

Senhor, e que devemos apenas chamá-Lo. 

Depois da nossa viagem a Prasanthi 

Nilayam em novembro de 2015, minha irmã e eu 

regressamos à Rússia e visitamos nossos pais que 

viviam em outra cidade. Depois de havermos visto 

nossos pais, voltamos para casa de táxi. Eu estava 

sentada no banco de trás e me ocupava com questões 

relacionadas à Organização Sathya Sai. Minha irmã 

estava sentada no assento da frente. Nós viajávamos 

a uma velocidade de 100km/h, quando percebi um 

estranho ruído que vinha das rodas.  Quando olhei 

para o motorista, percebi que ele havia perdido o 

controle da direção e que os freios haviam falhado. 

O carro capotou e ficamos de cabeça para baixo. 

Minha irmã gritava, “Om Namah Sivaya! Om 

Namoh Narayana!” Olhando para a face do 

motorista, eu não compreendia o que era mais 

chocante para ele: o fato que seríamos prensados em 

breve, ou os estranhos mantras cantados numa 

linguagem incompreensível. Eu não tive medo, mas 

ao mesmo tempo eu tinha a consciência muito 

lúcida. Virei a minha cabeça em direção à janela e 

comecei um diálogo silencioso com Swami. O 

tempo parecia haver parado. Apelei a Ele do fundo 

do coração, dizendo que meus pais não 

sobreviveriam à dor de perder a mim e à minha irmã. 

Então o carro girou suavemente. Inconsciente do que 

ocorria, eu simplesmente disse: “Sai Baba, ajude!” 

Acontecia uma forte tempestade e o carro começou a 

fumegar. Soltei o cinto de segurança, caí no teto do 

carro e comecei a rastejar rapidamente, sem perceber 

que o motorista e minha irmã já haviam saído do 

carro e estavam abrindo a porta para mim. Quando 

saí, alguns carros pararam ao lado da rua e pessoas 

apressaram-se em nos ajudar. 

Quando cheguei em casa, olhei o grupo de 

“WhatsApp” do programa de Liderança 

Internacional da Juventude Sathya Sai, graduados 

em 2015. Nesse mesmo dia, 13 de dezembro de 
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2015, havia uma mensagem de um participante do 

Programa de Liderança, dizendo assim: 

“No meu último dia em Prasanthi Nilayam, 

eu tive um sonho que foi mais propriamente um 

pesadelo. Estávamos todos juntos em um auditório e, 

de repente, uma enchente começou a formar-se e 

rapidamente a situação tornou-se extremamente 

perigosa. Ainda no meu sonho, lembrei-me do que 

Swami disse: ‘Eu estou ali quando vocês chamam 

Meu Nome. Imediatamente, nem um minuto 

antes’...” 

Isso foi a confirmação do fato de que Sai 

Baba nos escutou e salvou minha irmã e eu dessa 

perigosa situação. Ele me lembrou do poder do Seu 

Nome e que deveríamos apenas chamar por Ele. 

- A autora é antiga Vice Coordenadora Nacional 

de Jovens da Organização Sathya Sai 

Internacional da Rússia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAGEM DE SAI BABA 

O Amor é a fonte de toda a Criação 

Só existe amor em Mim. Meu amor vive de doar, 

doar e doar. Jamais recebe. Esta é a diferença entre o 

Meu amor e o amor mundano, que só acredita em 

receber. É por isto que o Meu amor não cessa de se 

expandir. Uma pequena semente se torna uma árvore 

gigantesca, repleta de galhos e frutos. Tudo isto teve 

origem na semente. Do mesmo modo, a criação 

emergiu do amor. O amor é Deus! Vivam em amor! 

Desenvolvam amor. Amem a todos, de todo coração. 

Vocês só alcançarão a autorrealização quando 

manifestarem amor. 

– Baba 

 

 


