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DISCURSO DO AVATAR 

O HOMEM DEVE ESFORÇAR-SE 

ARDUAMENTE PARA NÃO RENASCER 

Não é por meio da penitência nem da peregrinação, 

tampouco estudando as Escrituras ou fazendo japa 

que se pode atravessar o oceano da vida. Isso só se 

consegue servindo aos piedosos. 

(verso em sânscrito) 

O AMOR TORNA O CORAÇÃO PURO 

 Estar em satsang é muito mais benéfico do 

que fazer penitência, sair em peregrinação ou fazer 

meditação. Qual é o significado real do satsang? 

Pensa-se que satsang significa estar em companhia 

de boas pessoas e escutar os seus ensinamentos. 

Este, no entanto, não é o seu verdadeiro sentido. Sat 

quer dizer Verdade, que não sofre transformação no 

passado, no presente ou no futuro. Trikalabadhyam 

Satyam (“A Verdade permanece inalterada nos três 

períodos de tempo – passado, presente e futuro”). A 

História não pode obliterá-la e tampouco ocultá-la. 

Essa Verdade é a Divindade. Viver na consciência 

da Divindade é satsang. Sat também é expresso por 

Tat, que tem a conotação de Divindade. Satsang, por 

conseguinte, significa viver na Divindade, que é 

imutável, sem atributos, sem forma, imortal, infinita, 

sempre unida e única como uma só. Viver sempre na 

consciência divina é o verdadeiro sentido do 

satsang. 

 

Vivenciar a Divindade imanente é o verdadeiro 

Conhecimento 

 A filosofia védica impõe três qualidades 

para o cumprimento da vida de um homem. A 

primeira é o controle dos sentidos ou dama; a 

segunda é a caridade ou dana; a terceira é a 

compaixão ou daya. A vida humana é uma 

combinação de divindade, natureza humana e 

natureza demoníaca. A nobre qualidade da 

compaixão transforma a natureza demoníaca em 

humana. A caridade, por sua vez, leva à divindade.  

 

 A Divindade está presente em toda parte, em 

todo o seu esplendor. Os Vedas
1
 a descrevem como 

Anoranyan Mahato Mahiyan (“Brahman
2
 é mais 

sutil que o mais sutil e mais vasto que o mais 

vasto”). A ciência também confirma o fato de que 

aquilo que está presente no macrocosmo também 

está no microcosmo. Em um átomo existem 

                                                             
1 Escrituras Sagradas hindus reveladas aos antigos sábios. 
(N. T.) 

2 O Absoluto, o Uno, o Ser Cósmico, a Realidade Última, 
que tudo permeia. (N. T.) 
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nêutrons, prótons e elétrons. A Divindade presente 

no átomo permeia também o maior planeta. Assim 

como os planetas orbitam em torno do Sol, os 

elétrons giram ao redor do núcleo do átomo. Na 

linguagem de Vedanta
3
, o átomo chama-se anu, que 

é a Divindade em forma micro. A Divindade que 

está presente no microcosmo está igualmente 

presente no macrocosmo. Antarbahischa Tatsarvam 

Vyapya Narayana Sthita (“Aquele Deus que tudo 

permeia está presente no interior e no exterior”). 

Vivenciar essa Divindade que está dentro de vocês é 

o verdadeiro Conhecimento. 

 

Queimem os seus desejos no fogo da Sabedoria 

(Jñana) 

 Deve-se entender o valor da caridade e do 

sacrifício. Vocês não conseguem prender a 

respiração por muito tempo sem expirar. Não podem 

reter tudo o que comem sem excretá-lo. Se tentarem 

reter tudo, ficarão doentes. O jornal que lerem hoje 

deverá ser descartado amanhã. Será que sentem 

prazer em ler repetidamente as mesmas notícias? 

Assim deve ser também em relação à vida. Vocês 

têm nascido muitas e muitas vezes. Já que tiveram 

este nascimento, devem esforçar-se arduamente para 

não renascer. A causa do renascimento é o efeito dos 

desejos remanescentes (sankalpas). Eles são como 

sementes para o próximo nascimento. Por isso, um 

homem de sabedoria deve esforçar-se arduamente 

para queimar todas as sementes de desejos no fogo 

de Jñana. Os desejos constituem sementes devido às 

                                                             
3 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.) 

quais se nasce; portanto, controlem os seus desejos e 

sentidos redirecionando-os para Deus. 

 Pashyanapicha Na Pashyati Mudho (“É um 

tolo aquele que vê a realidade, porém não a 

reconhece”). Deve-se ver não o Universo (Jagat), 

mas o Senhor do Universo (Jagadishvara); ouvir 

não os sons mundanos, mas o som primordial, o som 

de Brahman (Nada Brahman). Não se deve provar 

nada material, e sim amor divino. Deve-se, dessa 

maneira, transformar tudo em divino. Somente então 

se poderá obter o controle dos sentidos. Todo aquele 

que está faminto tem que partilhar da comida para 

saciar a fome. Um homem pobre pode consumir 

alimentos baratos, e um rico alimentos caros. A 

variedade da comida pode diferir, mas a fome é a 

mesma para todos. Pode-se saciar a fome pela 

simples repetição do nome do alimento? Deve-se 

fazer um esforço para comer o que estiver 

disponível. Da mesma forma, vocês têm que 

desenvolver um amor intenso por Deus se quiserem 

a liberação. Esse é a verdadeira prática espiritual 

(sadhana), essa é a verdadeira devoção. 

 

A meditação em Deus é a verdadeira meditação 

 São nove os caminhos da devoção: a escuta 

(sravanam), o canto (kirtanam), a recordação 

constante de Vishnu (Vishnusmaranam), o serviço 

aos Seus Pés de Lótus (Padasevanam), reverência 

(vandanam), adoração (archanam), a atitude de 

servir (dasyam), a amizade (sneham) e a autoentrega 

(atmanivedanam). Entretanto, é suficiente que vocês 

sigam um desses caminhos com seriedade. Seja qual 

for o caminho escolhido, Deus é um só. Veem-se 

muitas pessoas falando sobre meditação. O que 
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realmente significa meditação? Na verdade, qualquer 

coisa que se faça, do alvorecer ao crepúsculo, 

constitui um processo de meditação. Para ler um 

livro, para ingerir um alimento, necessita-se de 

concentração, e vocês precisam usá-la quando 

dirigem um veículo. Pode-se fazer uma analogia 

semelhante em relação à meditação. Então, andar, 

conversar, comer, ler, escrever, dirigir – tudo é uma 

espécie de meditação; meditar em Deus, porém, é 

meditação divina. No entanto, se vocês permitirem 

que os seus pensamentos se desviem para assuntos 

mundanos enquanto meditam em Deus, será uma 

meditação mesclada. Isso deve ser coibido de forma 

consciente. 

 

 

Vivenciem a presença de Deus em todos os seres 

 Existem quatro tipos de aspirantes no mundo 

– yastika, astika, nastika e astika-nastika. Os 

primeiros são aqueles que têm amor por Deus no 

coração desde a hora do seu nascimento. Vidhura, 

Prahlada, Dhruva e Bhishma são desse tipo. Depois 

vêm aqueles que desenvolvem sentimentos divinos 

cultivando boas companhias, ouvindo os 

ensinamentos dos santos e lendo as Escrituras. O 

terceiro tipo é o dos nastikas, que pensam que nada 

têm a ver com Deus e negam a Sua existência. 

Alguns até declaram ser Deus, embora estejam 

dizendo a verdade, ainda que inconscientemente.  

Suponhamos que um mendigo venha até a frente da 

casa de vocês e implore: “Eu sou anatha, não tenho 

ninguém para cuidar de mim. Por favor, deem-me 

uma esmola!”. De fato, Deus é anatha, isto é, não 

tem ninguém que seja o Seu senhor; então, de certa 

forma, o mendigo está declarando que é divino. 

Deus também é anadi, ou seja, Aquele que não tem 

começo. 

 O santo Kabir pertencia à família de um 

tecelão. Ele costumava alimentar todos os que 

vinham à sua casa. O soberano daquela terra veio a 

saber da sua grande devoção e natureza caridosa. 

Considerando-o um homem pobre empenhado em 

uma nobre tarefa, certo dia enviou-lhe muitos 

gêneros alimentícios e roupas, além de uma liteira, 

solicitando-lhe que o visitasse. Kabir, educadamente, 

recusou-se a aceitá-los. Afirmou que não era um 

desvalido (anatha), como pensava o rei. Disse que o 

Senhor Rama estava sempre com ele; e que, sendo 

Rama o Senhor Supremo do Universo, apenas Ele 

merecia ser chamado de anatha, Aquele que não tem 

nenhum senhor. Declarou ainda: “Eu tenho Rama 

como o meu Senhor (Natha). O meu coração está 

cheio até a borda com o Seu sagrado Nome. Se 
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Rama é o único anatha, é melhor oferecer estas 

coisas a Ele”. Nós estamos sempre dizendo que Deus 

está presente em todos os seres. Um verdadeiro 

devoto deve vivenciar essa realidade em cada 

instante da sua vida; para isso, a visão deve ser 

dirigida para o interior. Quando vocês forem capazes 

disso, os problemas e preocupações mundanos não 

perturbarão em nenhum momento o seu estado de 

paz e de tranquilidade. 

 

Os desejos do homem são a causa do seu 

sofrimento 

 Perguntem a qualquer um como está levando 

a sua vida. Um poderá dizer que está se mantendo 

devido às suas propriedades; outro, que depende da 

sua pensão ou de juros auferidos do seu depósito 

bancário, e assim por diante. Ninguém dará a 

resposta verdadeira, isto é, que está sobrevivendo em 

razão da Graça de Deus. A riqueza e a propriedade 

não são permanentes; são temporárias como nuvens 

passageiras. O rei Dhritarashtra possuía muitas 

riquezas. Tinha 110 filhos, assim como um vasto 

reino, mas será que os confortos do palácio o faziam 

feliz? Não. Ele não tinha paz de espírito. E por quê? 

Porque a sua mente estava focada no mundo. 

 Os sofrimentos do homem são causados por 

três tipos de desejo: dhaneshana, dareshana e 

putreshana (desejo por dinheiro, por esposa e por 

descendência). Naturalmente, vocês devem cuidar da 

família. É o seu dever. Considerem-no como uma 

ordem de Deus. Mas sempre pensem: “Eu sou um 

guardião que deve cuidar da minha família. Na 

realidade, ninguém é o filho, ninguém é a mãe nem o 

pai”. Foi o que disse o sábio Suka. Quando ele 

renunciou ao mundo e deixou o lar, seu pai, o sábio 

Vyasa, correu atrás dele, gritando: “Suka, meu filho! 

Não vá embora, não me deixe!”. Suka riu e disse: “O 

senhor não pode se chamar de pai, nem eu posso me 

chamar de seu filho. O senhor é a corporificação de 

Brahman, e eu também o sou; portanto, Brahman e 

Brahman não podem ser pai e filho. É o seu apego 

ao corpo que o leva a se preocupar”. Brahmavid 

Brahmaiva Bhavati (“O conhecedor de Brahman 

torna-se verdadeiramente Brahman”). A vibração da 

Divindade é aquilo de que todo o Cosmos é feito. A 

Divindade é como o calor do fogo, e a sua vibração 

não está confinada a um lugar específico. Quando o 

homem obedece irrestritamente ao comando de 

Deus, todas as suas cargas passam a ser cuidadas. O 

aspirante deve entregar-se a Deus, pondo Nele toda a 

sua fé. 

 

A paz e a felicidade residem na renúncia 

 Certa vez, um aldeão embarcou em um trem 

levando à cabeça uma pesada trouxa, e não a tirou 

dali, mesmo enquanto estava sentado no trem. 

Vendo isso, um dos passageiros riu e lhe disse: 

“Meu caro amigo! Ponha a trouxa de lado e relaxe; o 

trem cuidará dela”. Deixem todas as suas cargas e 

preocupações com Deus e fiquem tranquilos. Em 

relação a isso, há ainda outro exemplo. Uma pessoa 

estava se dirigindo a uma aldeia das redondezas, 

levando ao ombro uma trouxa com comida. Após 

percorrer uma certa distância, sentiu-se cansado e 

com fome. Como era hora do almoço, tirou a trouxa 

do ombro e comeu a refeição. Tendo consumido o 

alimento, foi aliviado do fardo sobre o ombro e fez 

uma viagem confortável até o seu destino. Enquanto 
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carregava a trouxa, sentia-se fraco, mas, quando a 

desembrulhou e ingeriu o alimento, recobrou as 

forças; a sua fraqueza desapareceu. O embrulho com 

a comida já não era uma carga para ele. Igualmente, 

se um homem desenvolver visão interna, ganhará 

força. A visão externa é opressiva, e a interna 

fornece paz e conforto. Uma carroça anda bem 

quando o cavalo que a puxa está à sua frente; se o 

colocarem atrás da carroça, como poderá esta sequer 

se mover? Se estiverem sentados sobre um rochedo, 

poderão tentar movê-lo para o lado sem que vocês 

caiam? Da mesma forma, para que desfrutem de paz 

em suas vidas, devem sair do rochedo da 

mundanidade. Este é o princípio da renúncia 

(vairagya). 

 Dá-se muita importância a vairagya na 

filosofia védica. Vairagya não significa que se deva 

fugir de casa, abandonando esposa e filhos. 

Abandonar maus pensamentos constitui real 

vairagya. Isso é verdadeira ioga. Mesmo enquanto se 

ocupam das tarefas diárias, vocês devem, em todos 

os momentos, preencher o coração com sentimentos 

divinos. Não deem lugar ao ego (ahamkara) nem ao 

apego (mamakara). Duas coisas são responsáveis 

por todas as dificuldades do homem: o “eu” e o 

“meu”. O caminho do conhecimento envolve a 

eliminação do sentimento de “eu” e de “meu”. 

Segurar algo na mão é difícil, deixá-lo cair é fácil. 

Vedanta declara: Tyagenaike Amrutattvamanasu 

(“Só se obtém a imortalidade por meio do 

sacrifício”). Antigamente, as tribos da floresta 

tinham um método fácil para apanhar macacos. 

Posicionavam um pote de gargalo estreito, e o 

macaco era atraído pelas nozes que havia nele. 

Quando o macaco punha a mão lá dentro e pegava as 

nozes, o seu punho ficava entalado no pote e ele era 

capturado com facilidade. Igualmente, o homem 

atrai dificuldades com a sua mente de macaco. Os 

prazeres mundanos são como a comida no pote do 

mundo. Vocês estendem a mão para apanhá-la. A 

mente de macaco do homem, não a humanidade, 

segura a comida. Vocês, então, são capturados e 

atados. Se abrirem a mão e largarem a comida, 

ficarão livres. Esta é a verdadeira renúncia. 

 Desenvolvam amor por Deus. Cantem 

constantemente o Seu Nome. Façam tudo como o 

trabalho de Deus e levem a vida em paz e bem-

aventurança. O que quer que façam, façam-no com 

amor. Não existe nada maior do que o amor neste 

mundo. Ele está tão perto ou tão longe de vocês 

quanto pensam que está. O amor torna o seu coração 

puro, e este é o estado supremo. Atualmente, os 

jovens estão reconhecendo esta verdade. Todos 

devem desenvolver amor. 

- Discurso de Bhagavan em Sai Sruthi, 

Kodaikanal, no dia 17 de abril de 1993. 
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REPORTAGEM 

CELEBRAÇÕES EM PRASANTHI NILAYAM 

CURSO SOBRE CULTURA INDIANA E 

ESPIRITUALIDADE 

 O Curso de Verão sobre Cultura Indiana e 

Espiritualidade marca o começo da jornada de todo 

estudante no Instituto Sathya Sai de Aprendizagem 

Superior (SSSIHL, sigla em inglês). Abençoado pelo 

Reverenciado Chanceler da Universidade, Bhagavan 

Sri Sathya Sai Baba, este programa de indução 

expõe os alunos da univeridade à rica herança 

cultural e espiritual de Bharat (Índia). Além disso, 

ele os orienta para a filosofia educacional de 

Bhagavan Baba e lhes dá, em primeira mão, a 

percepção profunda de como podem se beneficiar 

diretamente desta instituição única. 

 O evento ocorreu de 9 a 11 de junho de 2017 

em Prashanthi Nilayam. Tomaram parte mais de 

2500 alunos, 200 professores e 75 acadêmicos de 

pesquisa dos quatro campi da universidade 

(Anantapur, Brindavan, Muddenahalli e Prashanthi 

Nilayam), como também o Colégio de Música 

Sathya Sai Mirpuri, a Escola Secundária Superior Sri 

Sathya Sai de Prashanthi Nilayam (Classe XI e 

Classe XII) e a Escola Média de Inglês Gurukulam 

Sri Sathya Sai, de Rajamahendravaram. 

 

 

Visão dos participantes no Auditório Purnachandra. 

 

Dia 1 – Sexta, 9 de junho de 2017 

 A sessão inaugural do programa começou 

com o canto invocatório dos Vedas no Auditório 

Purnachanadra, em Prashanthi Nilayam, às 8h30 da 

manhã de 9 de junho de 2017. Uma fala de boas 

vindas por Sri Sanjay Sahni, controlador dos Exames 

da SSSIHL, veio a seguir. Sri Sahni observou que o 

Curso de Verão foi iniciado por Bhagavan Sri 

Sathya Sai Baba para modelar Seus estudantes como 

cidadãos ideais do mundo, enraizados na cultura e no 

modo típico de ser de Bharat. Instou seus estudantes 

a abrirem seus corações e darem o máximo de si 

para a aprendizagem durante o Curso de Verão de 

três dias. 

 A fala inaugural foi feita a seguir por Sri K. 

Chakravarthi, Secretário membro do Fundo Central 

Sri Sathya Sai. O erudito orador aprofundou-se na 

rica herança cultural de Bharat e exortou os 

estudantes a juntarem, com harmonia, os valores 

materiais, intelectuais e espirituais desta grande 

herança, a resistirem às forças externas e se focarem, 

em vez de nelas, no crescimento interior. Encerrou 

sua palestra erudita encorajando os estudantes a 

crescerem intelectualmente e espiritualmente e 

realizarem ações que os aproximem de Bhagavan 

Baba. 

 Um curto vídeo de um Discurso Divino de 

Bhagavan Baba foi então exibido. A mensagem 

central que Bhagavan tinha para seus estudantes era 

o amor. O amor mundano, disse Ele, é temporário. 

Somente o amor de Deus é permanente e sincero. Os 

estudantes, acrescentou Bhagavan, devem 

desenvolver amor por Deus, que era o propósito real 

da vida humana. 
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 A isto seguiu-se uma palestra vibrante por 

Sri Vijay Menon, membro docente do IIM (Instituto 

Indiano de Administração) de Kozhikode (Kerala), 

que falou sobre o tema “Excelência em Ação”. 

Enfatizou a importância da cultura indiana e a 

validade da execução de atos bons e amáveis, 

destacando o ponto de que não há substituto para a 

excelência. Concluiu sua fala instando os estudantes 

a lerem a literatura Sai. A sessão da manhã terminou 

com um jogo de perguntas e respostas animado 

sobre os Lilas (brincadeiras), Mahimas (milagres) e 

Upadesha (ensinamento) de Bhagavan Baba. Os 

estudantes da universidade e da escola participaram 

do jogo. 

 A sessão do programa da tarde, 

desenvolvido no Sai Kulwant Hall, começou com 

um resumo da sessão da manhã, seguido por breves 

falas de dois estudantes. Eles elaboraram 

maravilhosamente sobre o tema central da fé e a 

força interna que a cultura indiana exemplifica, 

através dos tópicos “Nossa Cultura, Nossa Força” e 

“Nosso Amado Swami”. O ultimo orador da sessão 

foi o professor R. Gangadhara Sastry, Professor 

Honorário do Departamento de Ciência Política. 

Discorrendo em sua palestra sobre “Bhagavan Baba 

na Educação”, ele narrou os marcos principais do 

trabalho de Bhagavan em educação, como também 

os fundamentos da filosofia da cultura, da 

espiritualidade e dos valores humanos sobre os quais 

Bhagavan Baba fundou Suas instituições 

educacionais.   

 

Dia 2 – Sábado, 10 de junho de 2017 

 O programa do segundo dia começou com o 

canto invocatório dos Vedas no Auditório 

Purnachandra, às 8h30 da manhã. A primeira sessão 

foi uma mesa redonda sobre “Trabalho, Adoração e 

Sabedoria” presidida, como moderador, por Dr. 

Srinivas Srirangarajan, Diretor do Campus de 

Brindavan do SSSIHL. Os participantes deliberaram 

sobre as três sendas régias, Trabalho (Karma), 

Adoração (Bhakti) e Sabedoria (Jnana) para se 

alcançar a meta derradeira da vida do homem, a 

Autorrealização.  

 Sri Pushkaraj Gumaste, Diretor Geral e 

Chefe da Divisão Bancária Corporativa e de 

Investimentos do Banco Barclays PLC, na Índia, e 

ex-aluno do SSSIHL, falou então sobre o tópico 

“Caminho para o sucesso duradouro: o caminho de 

ouro Sai”. Ele disse que o SSSIHL o preparou para o 

sucesso porque o ecossistema ali afia os estudantes 

para construírem qualidades internas como 

paciência, ajustamento, capacidade de trabalho em 

equipe, etc. Estas qualidades são as que os 

empregadores atuais buscam hoje em dia. Citou 

várias interações com Bhagavan Baba como 

estudante e as lições inerentes nessas experiências.   

 A sessão da manhã terminou com um item 

interativo único, o Bhajan Antakshari, destinado a 

testar a profundidade e a variedade que existe nos 

Sai Bhajans. As rodadas iam desde a interpretação 

de elementos visuais até o desafio de encontrar os 

Bhajans mais adequados, a fim de testar o 

conhecimento técnico dos participantes. Cantores e 

músicos experientes também compartilharam 

detalhadamente os aprendizados que tiveram de 

nosso Divino Mestre, o Próprio Bhagavan Baba. 

 Durante a sessão da noite no Sai Kulwant 

Hall, seguindo um resumo da sessão da manhã, 
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houve duas falas pelos estudantes. Os tópicos foram: 

“Bhagavadgita” e “Thyagenaike 

Amrutatthwamanasu” (a imortalidade só pode ser 

alcançada pelo sacrifício). A isto, seguiu-se uma fala 

pelo Dr. T. Ravi Kumar, Professor Associado do 

Departamento de Química e Diretor do Campus de 

Brindavan, sobre o tópico “Sai, a Essência da 

Doçura”. Ele descreveu como Baba, através das 

interações com os estudantes, lhes passava os 

ensinamentos espirituais e as lições temperadas com 

Seu Doce Amor e Sua visão Divina.   

 Além destes programas, houve sessões 

interativas e Sessões de Parayana em 9 e 10 de junho 

de 2017, nas quais debates em equipes foram 

realizados sobre os Discursos Divinos de Bhagavan. 

Nessas sessões, professores e estudantes 

compartilharam suas experiências pessoais com 

Bhagavan Baba e as lições inestimáveis aprendidas 

por eles. 

 

Dia 3 – Domingo, 11 de junho de 2017 

 A sessão de encerramento do curso de verão 

começou com o canto invocatório dos Vedas no 

Auditório Purnachandra, às 8h30 da manhã. A 

primeira apresentação foi uma mesa redonda sobre 

“SAI-ência de Dieta e Saúde: Sabedoria Antiga e 

Modernas Perspectivas”. Foi uma apresentação 

abrangente sobre a importância dos itens 

alimentícios tradicionais e o efeito dos diferentes 

tipos de alimento no corpo humano. Falou-se sobre 

as bases científicas da preparação de certos itens 

tradicionais de comida durante os festivais. Os 

participantes da mesa redonda também sugeriram 

dietas que podiam ajudar na cura de desordens de 

saúde comumente encontradas. A isto seguiu-se uma 

apresentação musical melodiosa pelo Departamento 

de Música do SSSIHL. Ela focou na unidade e foi 

convenientemente intitulada de “Sam Gacchadyam” 

(vamos caminhar juntos). 

 Como faz parte da tradição anual, os novos 

membros docentes que se incorporaram à família do 

Instituto receberam as boas vindas por Sri Sanjay 

Sahni, Controlador dos Exames do SSSIHL. Além 

disso, dois professores sêniores, a Profª Madhu 

Kapani (Departamento de Educação) e o Prof. R. 

Basavaraju (Departamento de Biociências), que 

agora se aposentaram, foram felicitados. 

 O Dr. S. Siva Sankara Sai, Reitor da 

Faculdade de Ciências, proferiu o discurso de 

encerramento. Ofereceu um profundo senso de 

gratidão a Bhagavan Baba por Seu amor e bênçãos a 

todos. Recordou a experiência na qual Bhagavan lhe 

pediu que os estudantes entesourassem esta 

experiência (Dele) dentro de seus corações. Eles 

devem por em prática o que aprenderam e somente 

então isso será benéfico para eles, disse Bhagavan. 

Ele então relembrou os momentos principais e a 

lição do Curso de Verão de 2017. O Arati para 

Bhagavan marcou a conclusão do Curso de Verão 

sobre Cultura Indiana e Espiritualidade. 

 

PEREGRINAÇÃO DOS DEVOTOS DO 

DISTRITO DE PRAKASAM 

 Mais de 2500 devotos chegaram a Prasanthi 

Nilayam vindos do distrito de Prakasam, de Andhra 

Pradesh, para participar da ambiência de seus 

recintos sagrados. Durante esta peregrinação, eles 

apresentaram dois belos dramas em 3 e 4 de junho 

de 2017. 
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 O primeiro drama, intitulado “Guruvev 

Daivam” (o Guru é verdadeiramente Deus), foi 

encenado pelas crianças Bal Vikas, a Juventude Sai e 

as crianças Deenajanoddharma deste distrito, em 3 

de junho de 2017, e destacou o papel do preceptor na 

condução dos estudantes na senda que leva a Deus, 

por inculcar neles valores  e inspirá-los a 

perseguirem a senda do serviço altruísta e do 

sacrifício, como ensinado por Bhagavan Sri Sathya 

Sai Baba. Os Bhajans neste dia, que se seguiram ao 

drama, também foram conduzidos pelos cantores do 

distrito de Prakasam, homens e mulheres. 

 

 

Número de dança pelas crianças na peça "Krishnam 

Vande Jagadgurum". 

 

 Em 4 de junho de 2017, as crianças Bal 

Vikas do distrito apresentaram uma peça com dança, 

“Krishnam Vande Jagadgurum” (Adoro o Senhor 

Krishna, o Professor do Mundo). A peça, que 

começou às 17h20, manteve a audiência 

magnetizada por quase uma hora, com as danças 

emocionantes, os gestos expressivos e o movimento 

ágil de pés das crianças. Em todos os pontos foi uma 

apresentação soberba, retratando os aspectos divinos 

da infância de Krishna. Os Bhajans, após isto, foram 

também conduzidos pelos cantores deste distrito, e 

foram concluídos com o Bhajan “Rama Kodanda 

Rama”, na voz de ouro de Bhagavan. 

DIA INTERNACIONAL DA YOGA 

 O Instituto Sri Sathya Sai de Aprendizagem 

Superior celebrou o Dia Internacional da Yoga em 

21 de junho de 2017, no qual mais de 1000 

estudantes executaram as yogasanas e pranayama no 

Estádio Local, como mencionado no Protocolo 

Comum da Yoga publicado pelo Governo da Índia.  

 Uma performance brilhante e inovadora 

através de yogasanas (posturas da yoga) e mudras, 

chamada “Dasavatara, as dez encarnações de 

Vishnu”, foi apresentada pelos estudantes da 

Universidade. Os estudantes da Escola Secundária 

Superior Sri Sathya Sai apresentaram uma 

performance cintilante e surpreenderam a todos por 

sua excelência nas práticas da Yoga. Uma amostra 

coletiva de 30 yogasanas em 3 minutos; Kriyas – 

Jalaneti e Sudra Neti: espetáculo de posturas 

avançadas e a recitação de Nirvanashatakam em 

uníssono foram os destaques do programa. Nesta 

ocasião, foi lançado um novo livro intitulado “Sri 

Sathya Sai Ashtanga Yoga Prakashika”. 

 

 

Prática de yoga pelos estudantes no Estádio 

Coberto. 

 O convidado principal, Sri Sanjay Sahni, 

dirigiu-se então à assembleia e destacou as 

instalações de padrão internacional, tais como o 

Estádio, que Bhagavan abençoou e disponibilizou 

para benefício de Seus queridos estudantes. O Dr. S. 
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Siva Sankar Sai, Reitor da Faculdade de Ciências do 

SSSIHL, propôs o voto de agradecimentos e também 

alertou os estudantes quanto à importância de se 

praticar Yoga na vida diária. 

 O Dia Internacional da Yoga também foi 

organizado no primeiro andar do Satsang Hall, no 

Ashram de Prashanthi Nilayam.   

 

 

A POTENCIALIDADE DA YOGA 

Devoto: Qual é o efeito da yoga? Como ela 

beneficia? 

Bhagavan Baba: Yoga é como o fogo; é por isto que 

a palavra “Yogagni” é usada. Ela queima e remove 

todos os pecados; assim, o Antahkarana (psiquismo 

interior) se torna puro. Quando isso acontece, Jnana 

(sabedoria) nasce nele. O esplendor dessa sabedoria 

dissipa a escuridão da ignorância e a ilusão; isto é 

liberação. 

Devoto: A Yoga tem tanta potencialidade? 

Bhagavan Baba: Por que perguntar se ela tem… Ela 

tem. Por mais versada que uma pessoa seja, por 

maior que seja seu desapego, por mais profunda que 

seja sua visão, a menos que vença seus sentidos, não 

poderá se qualificar para Moksha (libertação). Sem 

Yoga, os buscadores não podem se livrar do pecado. 

A menos que se limpem do pecado, seu Antahkarana 

(instrumento interno) não se torna puro. Sem um 

Antahkarana puro não se pode adquirir Jnana; e sem 

Jnana não pode haver Moksha. Assim, yoga é a 

própria fundação.  

 

 

 

DE NOSSOS ARQUIVOS 

DEUS É O VERDADEIRO GURU 

É o poder do amor que faz a Terra girar sem o 

apoio de um eixo. É o poder do amor que mantém as 

estrelas em suas posições, sem cair. É o poder do 

amor que impede o oceano de submergir a terra. É o 

poder do amor que faz o vento soprar nos sete 

mundos. Este amor sagrado é eterno, o mais 

maravilhoso e indivisível. Este amor é o alento vital 

do homem. 

(Poema Télugo) 

O HOMEM DEVE SE LIBERTAR DAS 

QUALIDADES ANIMAIS 

 Deus é amor. O amor é a forma de Deus. O 

Senhor Krishna declarou na Bhagavad Gita: 

Mamaivamsho Jivaloke Jivabhuta Sanathana (o 

Atma eterno em todos os seres é uma parte de Meu 

Ser). Do mesmo modo que Deus, a manifestação do 

amor, derrama Seu amor sobre o mundo inteiro, o 

homem também deve repartir seu amor com todos. 

 

 

O Guru está no Coração 

 O estado de não dualismo está contido 

unicamente no princípio do amor. Mas o homem, 
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sendo arrebatado pelo apego ao corpo e pelo 

relacionamento físico, fragmenta seu amor de várias 

maneiras. Isto não pode ser chamado de amor no 

verdadeiro sentido do termo. Como Swami enfatiza 

repetidamente a necessidade de cultivar o amor, 

algumas pessoas podem perguntar qual é a forma do 

amor. A resposta é: o Amor é Deus. Prem Easwar 

Hai, Easwar Prem Hai (o Amor é Deus, Deus é 

Amor). O Amor é a base fundamental de tudo. Atma 

(o Ser Interno), Brahma (Deus), Hridaya (Coração), 

Uniki (existência) são sinônimos de Amor. O Amor 

é Atma, o Amor é Brahma. Tudo está preenchido 

com amor. Sendo este o caso, como pode alguém 

descrever a forma do amor? O mesmo princípio do 

amor existe em todos. Uma vez que se entenda este 

princípio da unidade, não há espaço para o ódio. 

 Hoje, os conflitos estão em ascensão porque 

a unidade foi esquecida. Ekatma Sarva 

Bhutantaratma (um mesmo Atma reside em todos os 

seres), Advaitam Brahma (a não dualidade é 

Brahman). Os corpos são diferentes, mas o mesmo 

Atma existe em todos. Abandone o apego ao corpo e 

fortaleça a fé no espírito da unidade. É somente o 

apego ao corpo que é responsável pelas más 

qualidades como raiva, ciúme, ganância, etc. 

Algumas pessoas vão ao templo de Venkateswara e 

oram: “Swami, se você satisfizer meus desejos, farei 

Brahmotsavam para você”. Alguns outros oram: 

“Swami, se minha filha se casar conduzirei seu 

Kalyanam (casamento)”. Pode haver casamento para 

Deus? Deus satisfaz seu desejo para que você realize 

o casamento Dele? Com preces assim, as pessoas 

estão procurando enganar até mesmo Deus. Deve-se 

orar a Deus motivado pelo amor, sem esperar 

nenhum favor Dele. A prece que nasce do egoísmo 

não é prece nenhuma. Vocês devem ver o Atma em 

toda parte e pensar que estão sempre na companhia 

de Deus.  

Manifestações do Amor! 

 Hoje vocês encontram agitação e 

inquietação no mundo inteiro. A razão é que falta no 

homem a magnanimidade. Não há expansão do amor 

nele, somente contração do amor. A estreiteza 

mental é criação do próprio homem. Deus lhes deu 

um grande coração. Vocês estão se submetendo a 

provações porque estão tentando limitar o princípio 

átmico infinito.  

 

Purifiquem seus Corações 

 Hoje estamos celebrando o festival de Guru 

Purnima. Quem é Guru? ‘Gu’ representa Gunatita (o 

que transcende os três Gunas). ‘Ru’ significa 

Rupavarjita (o que é sem forma). Há outra 

interpretação para a palavra Guru. ‘Gu’ significa 

escuridão e ‘Ru’ denota aquele que dissipa. Gukaro 

Andhrakarasya Rukaro Thannivaranam (o que 

dissipa a escuridão da ignorância é o Guru). Assim, 

Deus, que é sem atributos e sem forma, é o 

verdadeiro Guru. Na palavra ‘Bhagavan’, a letra 

‘Bha’ representa o esplendor. Uma lâmpada elétrica 

comum ilumina apenas uma área limitada, mas 

Deus, que a tudo permeia, ilumina a criação inteira. 

 A Divindade brilha em todos. Então, não 

odeie ninguém. Neste mundo, as pessoas são levadas 

pelo ódio e por pensamentos estreitos. Chegam ao 

ponto de se matarem. Que crime hediondo é este! 

Ferir os outros equivale a ferir o Próprio Deus. Seu 

ódio certamente se voltará contra você. Hoje, as 
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pessoas sentem um prazer demoníaco ao prejudicar 

as outras por não entenderem a verdade de que um 

dia ou outro elas terão que colher as consequências 

de suas ações. Façam os outros felizes e vocês 

certamente serão felizes. Hoje, a violência e os 

assassinatos se tornaram a ordem do dia. A grandeza 

não está em matar os outros. Mesmo um inseto é 

capaz de fazer isto. A grandeza está em salvar vidas. 

 Hoje é Guru Purnima. O significado real de 

Guru Purnima não consiste em adorar o Guru 

(preceptor) com algumas oferendas, mas em se livrar 

da escuridão da ignorância. Purnima refere-se à lua 

cheia, mas a lua cheia simboliza a mente cheia de 

deleite. Há uma associação íntima entre a mente e a 

lua. Guru Purnima significa a eliminação de toda a 

escuridão e do mal que existe na mente. O 

verdadeiro Guru está em nosso coração. Purifique o 

coração para deixar o Divino residir nele. 

 Não se esqueçam de Deus. O que vocês 

devem esquecer é aquilo que é mundano. Deus é 

onipresente em todas as formas, em toda parte, como 

declara o Purusha Sukta. É tolice procurar por Deus, 

que está dentro e fora de vocês. Quando perguntaram 

a Ramakrishna Paramahamsa se ele tinha visto Deus 

e se podia mostrá-Lo a eles, ele respondeu: “Eu vi 

Deus. Mas, como vocês podem ver Deus se não 

anseiam por Ele da mesma maneira que anseiam por 

suas esposas e filhos e por suas riquezas? Orem para 

Ele, anseiem por Ele e se preparem para sacrificar 

tudo por Ele. Então vocês terão a experiência da 

visão de Deus”.       

- Excertos de Discursos de Guru Purnima de 

Bhagavan. 

 

ESPECIAL 

MINHA JORNADA COM SAI 

Brijesh Bamalwa 

 Eu descobri que a Organização Sai é a 

plataforma mais adequada para se alcançar o mais 

elevado propósito da vida. Uma vez que tenhamos 

nos comprometido com nosso próprio Ser e lhe 

atribuído a devida prioridade, Swami se torna cada 

vez mais comprometido conosco e cuida de tudo. Eu 

vivi essa experiência em minha própria vida, em 

diversas ocasiões. Se dermos um passo em Sua 

direção, Ele dará cem passos em nossa direção. 

Porém, nós tentamos enganar o Mestre dando meio 

passo e verificando se Ele se aproxima 50 passos de 

nós, ou não! Isso não funciona em espiritualidade. A 

entrega é cem por cento ou não há entrega alguma! 

 Embora eu não tenha experimentado muita 

convivência física com Swami, Ele tem estado 

presente por toda a minha vida e, de fato, tem me 

conduzido em Suas mãos. Eu não sou mais que um 

pequenino seixo dentre muitos, no rio de Sua graça e 

misericórdia, que vem sendo desbastado e esculpido, 

não por seu valor intrínseco, mas porque Ele foi 

gracioso e compassivo em me aceitar com todas as 

falhas e imperfeições que possuo. 

 

Ingressando na Família 

 Cada indivíduo tem uma forma única e 

predefinida de ingressar na família Dele. Se alguém 

me perguntar quando e como isto se sucedeu 

comigo, minha resposta seria que não tenho certeza! 

Mas, sim, aconteceu porque eu acredito que Ele 

assim desejou. E aconteceu através de Bal Vikas 

(Educação Espiritual Sai). Meu avô materno, Sri 
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Bajrang Lal Kulthia, era devoto de Swami desde o 

final dos anos setenta e foi coordenador do Comitê 

de Burrabazar, da Organização Sri Sathya Sai de 

Kolkata. Ninguém na minha família paterna era 

devoto de Swami. Desde minha infância, eu sempre 

fui mais apegado à família de minha mãe. O Comitê 

de Burrabazar acabara de ser fundado no final da 

década de setenta e tiveram início as classes de Bal 

Vikas. Eu fui matriculado em Bal Vikas pelo meu 

avô quando ainda era muito pequeno e assim 

começou minha jornada pelo caminho de Sathya Sai. 

 

Bal Vikas foi a Fundação de Minha Vida 

 Gradualmente, eu desenvolvi grande afeição 

pelas aulas de Bal Vikas
4
 e as lições, na forma de 

historietas, brincadeiras e outras atividades, 

começaram a produzir uma profunda e duradoura 

impressão em minha alma. Eu era tão devotado a 

essas classes de Educação Espiritual para crianças, 

que, ainda muito pequeno, eu me rebelei contra meu 

tio por parte de pai que desejava que eu parasse de 

frequentá-las. As lições simples de Swami tiveram 

um grande impacto em mim e eu estava pronto a 

sacrificar tudo para frequentar as aulas. No devido 

tempo, concluí o curso de nove anos. 

 Hoje em dia eu percebo que Bal Vikas não 

era apenas um simples curso informal composto de 

atividades divertidas. Ele tinha um propósito maior. 

Eu posso afirmar com convicção que, se não fosse 

pelo Bal Vikas, minha vida não teria florescido da 

forma que é atualmente. Eu não teria desenvolvido 

                                                             
4 Bal Vikas é o nome dos cursos de Educação Espiritual 
Sai para crianças que Swami criou, na Índia. A 
denominação significa “Crianças (Bal) Florescendo 
(Vikas)”. 

as habilidades e a coragem necessárias para enfrentar 

os desafios da vida. As lições teóricas e práticas que 

eu aprendi nas aulas sempre me guiaram e ajudaram 

em todas as minhas realizações na vida. Foi o Bal 

Vikas que me apresentou à minha própria 

consciência e me ensinou a segui-la, mesmo nas 

situações mais desafiadoras; esta foi uma lição que 

me ajudou a atravessar os tempos mais difíceis. Eu 

só posso dizer que Swami me esculpiu, com Suas 

mãos invisíveis, na forma de aulas de Educação 

Espiritual e construiu minha vida sobre as fundações 

mais fortes possíveis, revelando-me o propósito de 

minha vida. Ele me proporcionou educação e 

orientação para a vida através das classes de 

Educação Espiritual. O Bal Vikas é Seu presente 

único para a humanidade inteira. 

 

 

Minha Primeira Visita a Parthi 
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 Eu sentia um impulso de visitar Parthi desde 

1988 e meu avô sempre adiava com a desculpa da 

falta de acomodações apropriadas e oferta de 

refeições em Parthi, para uma criança como eu, que, 

na época, tinha 12 anos. Em agosto de 1990 eu 

soube que haveria uma Conferência Mundial em 

Parthi durante o Aniversário de 65 anos de Swami, 

que deveria ser uma grande celebração. Eu desejei 

assistir às celebrações do Aniversário do Senhor. 

 Meu avô iria participar das festividades, 

mas, uma vez mais, recusou-se a me levar consigo 

com base nas mesmas alegações. Ele ainda 

acrescentou que Parthi receberia uma multidão e que 

nem mesmo ele tinha certeza de conseguir 

acomodações. Ele foi muito incisivo. Meus sonhos 

de assistir aos festejos do Aniversário do Senhor 

foram frustrados. Eu não poderia chorar diante dele, 

mas as lágrimas inundaram meu coração e voltei 

para minha casa. Sem falar com ninguém, corri para 

um dos quartos, apaguei a luz e me atirei num canto 

da cama. As lágrimas rolaram pelo meu rosto sem 

parar e eu soluçava inconsolável, sem que ninguém 

notasse. Nenhuma prece brotou dos meus lábios. Ao 

contrário, eu me percebi com raiva de Swami por 

não atender ao meu anseio de visitar Parthi durante 

os últimos três anos. Eu disse todas aquelas coisas 

que um devoto contrariado diria. Eu sabia que tinha 

esse direito. Nem percebi quando perdi a consciência 

e adormeci. 

 Dois dias mais tarde, numa manhã de 

domingo, meu avô me chamou ao seu escritório. A 

Coordenadora Estadual de Educação estava ali. Eu a 

cumprimentei com um “Sai Ram”. Ela me disse que 

o Estado de Bengala Ocidental havia recebido a 

oportunidade de apresentar uma peça teatral durante 

a Conferência Mundial em Prasanthi Nilayam. 

 Devido às minhas boas habilidades teatrais, 

ela disse que me queria participando da 

apresentação. Agora, meu avô não teria mais 

objeções. Eu não coube em mim de tanta alegria. Eu 

havia falado tão duramente com Swami, dizendo 

tudo que não se deveria dizer. Ouvia dizer que Ele 

atendia às preces, mas, pela primeira vez, percebi 

que Ele também responde a uma justa indignação! 

Para minha surpresa, recebi o papel principal de Sri 

Ramakrishna na peça e comecei a me preparar para 

representá-lo. 

 O primeiro Darshan do meu Senhor em toda 

a minha vida finalmente se tornou realidade. Quando 

eu O vi pela primeira vez, foi como se Ele 

sinalizasse para mim, dizendo “Estou aqui para 

cuidar de tudo. Não se preocupe”! 

 

Minha Carreira, cronometrada pelo Mestre 

 Eu decidi estudar Ciências Contábeis e me 

matriculei em um curso. Tudo corria bem nos 

estudos até que eu fracassei em um exame 

intermediário. Foi um grande revés, já que eu jamais 

havia sido reprovado antes; consegui aprovação na 

tentativa seguinte, seis meses mais tarde. Chegara a 

época de prestar os exames finais do Curso de 

Contabilidade. Apresentei-me para as provas e, 

quando os resultados foram publicados, eu havia 

fracassado na minha primeira tentativa de prova 

final. Perguntei como Swami poderia ter me feito 

passar por aquilo uma vez mais? No entanto, 

comecei a me preparar com mais dedicação para a 

próxima oportunidade. Das duas provas eu só 
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consegui aprovação em uma, na segunda tentativa, e 

fiquei muito desmoralizado. Como minha família 

tradicionalmente mantinha uma atividade 

empresarial, senti que havia da parte deles uma 

expectativa de que eu abandonasse os estudos e 

participasse dos negócios familiares. Não estava 

preparado para aquilo, mas, com relutância, comecei 

a participar dos negócios da família. Na tentativa 

seguinte, de algum modo consegui ser aprovado. 

 Havia obtido a nota mínima de 200 pontos, 

suficientes para passar. Assim, eu me formei em 

contabilidade. Poderia ter percebido a divina vontade 

por detrás das notas dos exames. Porém, o título 

havia chegado muito tarde; quase três anos de 

atraso! Quem contrataria um contador que havia sido 

reprovado três vezes? Pensei nisso e não encontrei 

qualquer resposta. Eu me senti perdido. 

 Quatro meses mais tarde chegou a notícia de 

que um projeto muito especial, único de seu tipo, 

estava sendo lançado pela Fundação de Pesquisa de 

Contabilidade do Instituto de Contadores da Índia. 

Era sobre as reformas contábeis na Corporação 

Municipal de Kolkata. Este projeto estava recrutando 

contadores recém-formados, com pouca ou nenhuma 

experiência. No entanto, o tipo de trabalho era 

totalmente novo e único, bem fora do que era 

convencional no mundo da Contabilidade em 

Kolkata. O projeto teria duração de três anos. Eu me 

candidatei e fui chamado para uma entrevista. 

 Meu currículo incluía um “Diploma em 

Educação Sathya Sai em Valores Humanos”, o curso 

de Bal Vikas, entre as minhas qualificações 

acadêmicas. O entrevistador, de algum modo, em 

lugar de fazer apenas perguntas técnicas, me 

sabatinou com questões sobre valores humanos e 

suas aplicações na profissão de contador. Seria 

Swami atuando novamente? Eu deixo isto à 

imaginação do leitor – fui selecionado para o 

projeto. 

 Agora havia o dilema de aceitar ou não o 

cargo. Meus parentes mais velhos e contemporâneos 

me desencorajaram, com o argumento de que, se eu 

trabalhasse naquele projeto, ficaria afastado da 

prática principal da contabilidade. Haveria futuro 

profissional naquela experiência? O salário também 

não era muito compensador, se comparado com a 

média profissional. Eu estava totalmente perplexo e 

confuso. Decidi perguntar a Swami, mas como 

poderia chegar até Ele? Bem, escrevi ‘Sim’ e ‘Não’ 

em dois pedaços de papel e fiz um sorteio, 

entregando-me a Ele. Eu sorteei o ‘Sim’ e aceitei 

participar do projeto sem qualquer hesitação. 

 Este projeto me apresentou ao mundo dos 

compromissos internacionais, com o qual eu jamais 

sonhara e moldou minha carreira como consultor 

internacional, ainda muito jovem. Então percebi que, 

em tudo aquilo que Ele estava fazendo, seu ritmo era 

perfeito. Enquanto eu reclamava e questionava 

Swami sobre minhas sucessivas reprovações nos 

exames, Ele estava planejando o meu futuro. Se eu 

tivesse sido aprovado na primeira tentativa ou em 

outra, posterior, não teria sido capaz de participar 

daquele projeto e talvez jamais tivesse aquelas 

oportunidades na carreira. Aprendi uma importante 

lição: Ele sabe o que é melhor. Nós deveríamos 

continuar a cumprir nosso dever honestamente e 

aceitar tudo que aconteça ou atravesse nosso 

caminho, como fruto da Sua Vontade, com completa 
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rendição a Ele. Pois tudo que acontece é Sua 

Vontade e Ele já assegurou que Sua Vontade jamais 

nos levará a uma situação na qual Sua Graça não nos 

proteja! 

 

A Organização Sai na minha vida 

 A Organização de Serviço Sri Sathya Sai 

tem desempenhado um papel central na minha vida. 

De fato, tem sido a parte mais importante da minha 

vida, até mesmo que a minha carreira! E eu acredito, 

na contramão das crenças da juventude moderna, 

que só tenho alcançado sucesso em minha carreira 

por causa da minha associação com a Organização 

Sai. Eu comecei a participar de suas atividades 

depois de concluir o curso de Bal Vikas e tenho sido 

um membro ativo da Área de Jovens. 

 O Bal Vikas cultivou meu coração e plantou 

ali as sementes da espiritualidade, mas foi a 

Organização Sai que ofereceu o ambiente e a 

plataforma requeridos para o cultivo da planta da 

espiritualidade, para o desenvolvimento de força 

espiritual e coragem para trilhar o caminho apontado 

pelo Divino Mestre Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. 

 Ela me deu tudo que é necessário para 

enfrentar as adversidades da vida sem reclamar, 

aceitando-as como Sua Vontade, com entrega total. 

A Organização Sai desempenhou o papel de um 

escultor que retirou as lascas indesejáveis para 

revelar meu verdadeiro ser. Ela ajudou a me conectar 

com meu ser interior e a nutrir meu desenvolvimento 

espiritual, que eu considero a possessão mais 

importante e a força de minha vida, uma chave 

mestra para todos os cadeados! 

 Swami presenteou a todos com esta 

Organização, para a transformação própria de cada 

um. Se ela não fosse necessária, Ele não a teria 

fundado para começo de conversa. Sendo assim, eu 

considero um dever sagrado para comigo mesmo e 

para com Ele, trabalhar ativamente na Organização. 

 E considero isto tão importante, senão mais 

ainda, que quaisquer outras tarefas e deveres em 

minha vida. Não fosse pelo meu envolvimento e 

associação com a Organização Sai, minha vida não 

teria sentido. O nascimento humano é concedido 

para concretizar propósitos de vida elevados e não 

somente para comer, dormir e se divertir. Eu 

descobri que a Organização Sai é a plataforma mais 

adequada para alcançar o propósito de vida mais 

elevado. Uma vez que aceitemos o compromisso 

com nosso próprio Ser e participemos dela de forma 

prioritária, Swami se torna mais comprometido 

conosco e toma conta de tudo. Esta tem sido minha 

experiência pessoal em diversas ocasiões. Se dermos 

um passo em Sua direção, Ele dará cem passos em 

nossa direção. Porém, tentamos enganar o Mestre 

dando meio passo e verificando se Ele dará 50 

passos em nossa direção ou não! Isto não funciona 

na espiritualidade. O a entrega é cem por cento ou é 

igual a zero. 

 

Testando o Mestre 

 O teste é o sabor de Deus, diz Swami. 

Porém, já paramos para pensar que, se aceitamos 

Seu teste com fé e, além disso, O colocamos à prova, 

ele não tem opção senão vir em nosso socorro? Meu 

Diretor de Projeto na Corporação Municipal de 

Kolkata acabara de chegar de Déli por um único dia, 
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para ter uma importante reunião com a equipe, e quis 

me encontrar à noite para discutir um relatório que 

ele me pediu que preparasse à tarde. Eu fiquei 

perturbado porque, como Coordenador de Jovens do 

Distrito, fui requisitado pelo Presidente Distrital para 

receber um dignitário importante de Prasanthi 

Nilayam no aeroporto, que chegaria no voo das 

19:30. O Diretor de Projeto me pediu que preparasse 

o relatório e saiu para um encontro que aconteceria 

em torno das 17 horas, com retorno às 19 horas. Não 

consegui dizer ao Diretor de Projeto que eu teria que 

me ausentar nem, tampouco poderia recusar o 

pedido de meu Presidente Distrital tão em cima da 

hora, pois tinha certeza de que ele queria que eu 

fosse pessoalmente. Então percebi que Swami estava 

me testando. O que eu deveria fazer agora? Bem, 

deixe-me testá-Lo, então! Terminei o relatório aí 

pelas 18:30, entreguei aos meus colegas e pedi que 

informassem ao Diretor de Projeto que eu precisara 

sair para atender a algo urgente. Meus colegas 

ficaram chocados. Ninguém ousaria fazer algo assim 

e arriscar o emprego. Eles me advertiram que o 

homem havia vindo de Déli exatamente para aquilo 

e eu estava saindo sem ao menos conversar com ele? 

Respondi que teria que sair. Não havia outra opção. 

Saí correndo e chamei um táxi. O trânsito estava 

ruim. Meu coração se acelerava à medida que o 

relógio se aproximava das 19 horas. O Diretor iria 

me demitir! Não tive a coragem de telefonar para 

meus colegas. Era 19:30. O voo já deve ter chegado! 

Que embaraço! Eu certamente chegaria atrasado 

para receber o dignitário. Ainda estava preso no 

tráfego. Telefonei para a companhia aérea e me 

informaram que o voo estava atrasado. Agora já era 

19:45. Telefonei para um colega. Ele me disse que o 

Diretor de Projeto telefonou para avisar que estava 

preso na reunião e que revisaria o relatório na manhã 

seguinte. Cheguei ao aeroporto antes que o avião 

pousasse. Eu fui reprovado no Seu teste! Ele foi 

aprovado no meu!  

 Esta não foi a única ocasião. Houve 

inúmeras situações em que Ele demonstrou que 

cuida de tudo quando nós nos entregamos com fé 

absoluta. 

 

O Cargo no Estrangeiro 

 Em 2007, eu recebi uma oferta de prestar 

consultoria em Cabul, Afeganistão. A proposta era 

bastante lucrativa, mas eu estava indeciso. Se fosse 

para o Afeganistão, teria que me desligar da 

Organização Sai! Não queria fazer isso. A confusão 

só aumentava. E se eu deixasse passar esta 

oportunidade apenas para permanecer dentro da 

Organização Sai? Qual jovem, no auge de sua 

carreira, pensaria assim, deixando passar uma oferta 

como aquela? Eu quase havia me decidido a não ir, 

quando alguém da Organização sugeriu que eu 

conversasse com Sri Shyamal Sur, que, então era o 

Presidente Estadual (da Organização Sai). Ele tinha 

sido meu modelo de comportamento e uma grande 

fonte de inspiração, pois exemplificava pela prática e 

não simplesmente por palavras. Seu exemplo e sua 

compreensão clara dos princípios de Sai sempre 

tiveram grande impacto em mim. Fui procurá-lo e 

expressei meu dilema. Ele ficou feliz em saber que 

eu queria permanecer por causa da Organização. 

Porém, aconselhou-me a aceitar a oferta. Ele falou 

com grande convicção e também me garantiu que eu 
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poderia permanecer associado com a Organização, 

mesmo estando em Cabul, pois havia muitas tarefas 

que poderiam ser feitas à distância! 

 Eu tenho estado distante desde então, mas 

permaneço totalmente comprometido com a 

Organização Sai. Swami até já providenciou uma 

solução para mim, pois consigo estar em Kolkata 

durante 50% do tempo, permanecendo em Cabul 

pelos 50% restantes. Se nosso anseio é sincero, Ele 

responde e cuida de tudo. 

 

O Maha Samadhi de Swami 

 Para muitos devotos Sai, 24 de abril de 2011 

foi um dia muito difícil de aceitar e acreditar que, de 

fato, aconteceu. Mas a força espiritual e a 

compreensão que Swami me concedeu me ajudaram 

a manter a equanimidade. Não é que eu não 

desejasse que a forma física estivesse presente para 

sempre, mas, se realmente compreendemos Swami, 

sabemos que Ele não é apenas aquela forma física. 

 Ele é o Senhor onipresente, onisciente e 

onipotente que assumiu aquela forma física pelo 

nosso bem, para nossa elevação espiritual. Ele veio 

naquela forma para nos dar coragem e 

conhecimento, não para nos tornar fracos! Ele ficaria 

feliz sabendo que a ausência de sua forma física nos 

enfraquece? Ele já proclamou que todas as formas 

são Suas, todos os nomes são Seus. Então, se O 

consideramos apenas como sendo aquela bela forma 

física, não estaríamos tentando limitar o infinito a 

uma forma e a um nome? Não estaríamos tentando 

restringir e mensurar o incomensurável, em um 

flagrante exercício de ignorância? Certamente, isto 

não O deixaria feliz. Ele sempre desejou que 

fôssemos felizes, felizes e felizes. Então, vamos nos 

erguer e nos considerar graduados na Universidade 

Sai, reconhecendo-O como o Senhor onipresente, 

onisciente e onipotente que está dentro de nós e de 

todos os outros seres! Ele sempre esteve ali e sempre 

estará. Só precisamos confiar Nele e ter fé. 

 Eu me sinto muito humilde ao escrever 

sobre meu aprendizado e realização, que considero 

apenas um exercício destinado a aprofundar tudo isto 

em meu coração. Considero-me apenas um 

instrumento, como muitos outros, um dos filhos 

mais comuns do Senhor, eternamente grato ao 

Mestre por Sua misericórdia e graça. A única 

maneira que temos para ressarcir o débito para com 

Ele é viver a vida pelo caminho que Ele demonstrou, 

dando a Ele e ao Seu trabalho a máxima prioridade, 

pois Ele é o proprietário desta vida. Ele é o Mestre e 

o Autor! 

– O autor é Coordenador Estadual de Jovens da 

Organização de Serviço Sri Sathya Sai Seva de 

Bengala Ocidental. 

A oração tem grande eficácia. Os profetas Védicos 

oraram pela paz e felicidade de toda a humanidade, 

de todos os seres animados e inanimados. Cultivem 

esta visão universal. 

– Baba 
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ESPECIAL 

A FELICIDADE DE TRILHAR O CAMINHO 

SAI 

Padmashree Radhaswamy 

 “A vida com Sai é uma esperança infinita e 

viver sem Sai é um desespero só”. Esta é a minha 

citação favorita, pois a tenho experimentado todos os 

dias de minha vida! 

 Eu tive a boa sorte de ser apresentada ao 

amor de Sai desde a minha infância. Neste ponto da 

minha vida, compreendo completamente a bênção 

que é ter pais que nos encaminham para Deus e sou 

duplamente abençoada por haver experimentado o 

amor incondicional de Deus! Essa benção foi o que 

me ajudou a permanecer no caminho de Sai. 

 

A Experiência do Amor de Swami desde a 

Infância 

 Eu não devia ter mais de dois anos de idade 

quando meus pais se tornaram devotos de Swami e, 

assim, cresci com o conceito de um Deus vivo. Isto 

significou que não precisei ir a um templo para orar 

a Deus! Meu Deus estava disponível para contato a 

qualquer momento, em qualquer lugar. Ele tinha 

uma linha direta para me atender e viria em meu 

socorro qualquer que fosse a situação. Eu logo 

percebi que minha vida era muito diferente das vidas 

dos meus companheiros de escola e amigos. Havia 

em mim uma confiança diferente – confiança esta, 

nascida da crença firme de que Deus estava comigo. 

 Fui uma ativa aluna de Bal Vikas em 

Chennai. Em uma das primeiras competições 

envolvendo estudantes de Bal Vikas na cidade, dos 

seis prêmios entregues por Swami, dois vieram para 

nossa casa. O mais importante aqui não é ter vencido 

as competições, mas o tipo de envolvimento que 

havia em todas as atividades Sai de Chennai, desde 

meus pais até meus irmãos e eu mesma. Nós 

adorávamos participar das aulas de Bal Vikas e 

nossa primeira Guru, Sra. Prema Jayaraman, nos 

envolvia tão bem nas atividades e nas histórias que 

contava, que nos esforçávamos ao máximo para não 

faltar às aulas dominicais. Ela equilibrava tão bem 

rigor com amor que não ousávamos comprometer a 

disciplina, mas, ao mesmo tempo, tínhamos certeza 

de seu amor por nós. Ela provavelmente era o 

protótipo do que Swami esperaria de um Guru ideal. 

Eu penso que aquele foi o início de uma série de 

eventos que me levaram e aos meus irmãos, a nos 

envolver cada vez mais no movimento Sai da Índia. 

Nossos feriados e momentos de folga eram todos 

passados dentro do ambiente Sai. 
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 Os anos se passaram após minha formatura 

no Instituto Sri Sathya Sai de Ensino Superior. Eu 

havia me casado e tive que sair de Puttaparthi, de 

mudança para Hyderabad. Eu era tão apegada à 

forma física de Swami que procurei assegurar que 

viajaria a Parthi a cada segundo sábado e domingo 

do mês; após algum tempo, as visitas se tornaram 

semanais. Desde o instante em que me casei, meu 

envolvimento nas atividades Sai ficou restrito apenas 

a essas visitas a Parthi e a dar aulas de Bal Vikas 

ocasionais nos Centros locais, ensinando versos 

especiais, como o Ganesh Pancharatnamala. A partir 

de 2002, como ex-alunos, começamos a realizar 

acampamentos médicos e uma das ex-alunas, 

Sushma Kotagiri, trabalhava com dedicação 

excepcional nesses acampamentos. Nós fomos 

reunidas por Swami e nossa participação nas 

atividades Sai crescia de forma lenta e constante. 

 

Ore e Ele Responde 

 Em 2008 e 2009 nós fomos atingidos pelas 

súbitas inundações em Kurnool e outros distritos de 

Andhra Pradesh. Sushma e eu queríamos entrar em 

um carro com vassouras e baldes, e sair para ajudar o 

povo de Kurnool. Procuramos a equipe de 

gerenciamento de calamidades e outros, mas todos 

nos aconselharam a não ir. Uma ideia não nos 

deixava em paz: Como poderíamos simplesmente 

ficar sentadas sem fazer nada, quando havia tanto a 

ser feito? O fato é que, apesar desses sentimentos 

intensos, não pudemos fazer nada além de reclamar. 

Alguma vez Swami já negou resposta a uma oração 

sincera? Só é preciso entregar uma oração intensa e 

Ele responde imediatamente. Apenas dois meses 

mais tarde eu fui instruída a procurar o Presidente do 

Distrito de Hyderabad. Ele me informou que, de 

acordo com as instruções de Swami para colocar 

estudantes Sai em papéis de liderança, a 

representante da Área Feminina (Mahila) do Estado 

de Andhra Pradesh, Sra. Vasumathi, havia me 

escolhido para o papel de Coordenadora de Jovens 

do distrito de Hyderabad. 

 Eu aceitei a oferta com certa apreensão, por 

duvidar da minha capacidade de me comprometer 

todos os dias. Entretanto, o Presidente Distrital me 

assegurou que a Organização Sai era uma 

organização voluntária e, assim, as pessoas não 

esperam que você trabalhe de 9 às 5 da tarde todos 

os dias. Ele também me assegurou que não havia 

metas a serem atingidas. Essa garantia acalmou 

minha ansiedade e eu imediatamente aceitei de boa 

vontade o dever sagrado de representar a 

Organização de Serviço Sri Sathya Sai de 

Hyderabad. 

 Cheguei em casa e, de repente, percebi que 

haver sido escolhida para liderar a Área Jovem 

Feminina de Hyderabad era um verdadeiro milagre. 

Eu era alguém totalmente alheia ao sistema. 

Ninguém na organização me conhecia. 

Imediatamente liguei este evento ao meu profundo 

desejo de participar do grupo de gerenciamento de 

calamidades em Kurnool. Peça e Ele atenderá com 

abundância! 

 

O Trabalho Começa sob os Princípios Definidos 

por Swami 

 O maior desafio era saber quem eram os 

jovens de Hyderabad. Seguindo o conselho da Sra. 
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Vasumathi, eu comecei a visitar os Centros 

acompanhada de duas outras ex-alunas, para 

conhecer e identificar líderes no nível dos Centros. 

Assim era o caminho definido por Swami para 

identificar líderes naquele nível: os líderes deveriam 

procurar as equipes e não ao contrário. Em uma data 

agendada, partimos em visita aos Centros, um após o 

outro, nos fins de semana. Essas visitas foram muito 

frutíferas por duas razões: 1. As jovens foram 

apresentadas à equipe de liderança distrital. 2. Pela 

graça de Swami, conseguimos recrutar muitas jovens 

e manter contato com elas através da tecnologia. 

 O segundo conselho que Swami nos deu 

através da Sra. Vasumathi foi dar tarefas aos 

membros da equipe e treinar um número cada vez 

maior de jovens a assumir papéis de liderança. Isso 

se repetiu tantas vezes que ficou entranhada em nós 

a ideia de que nosso único papel era criar cada vez 

mais líderes, orientando os membros das equipes. 

 Um dos primeiros eventos que realizamos 

foi uma oficina de dois dias para as estudantes do 

último ano dos cursos de graduação, a fim de 

prepará-las para entrevistas de emprego. Tivemos 

sessões repletas, além da nossa capacidade. O 

resultado mais gratificante foi ver que as jovens 

envolvidas (na condução dos eventos) saíram mais 

capacitadas em suas habilidades organizacionais e 

aquelas que assistiram às sessões deixaram o evento 

satisfeitas e confiantes. 

 A terceira instrução de Bhagavan que se 

tornou nossa força condutora foi não buscar recursos 

financeiros de ninguém, para realizar atividades, 

algo que seguimos à risca. Nossa experiência, 

atividade após atividade, tem sido que jamais 

faltaram fundos para atividades realizadas sem 

motivação egoísta. De fato, para algumas dessas 

atividades, jamais tivemos a oportunidade de 

contribuir, mesmo que insistíssemos. Especialmente 

no dia do evento, surgiam muitas pessoas para 

contribuir. Nós também procurávamos realizar essas 

atividades dentro do orçamento. O objetivo era 

realizar eventos para desenvolver habilidades, não 

espetáculos de ostentação, na doação de coisas 

materiais. 

 

Atividades Transformadoras e Inspiradoras 

 O objetivo de todas as atividades era a 

transformação do indivíduo e dos beneficiados. Uma 

das atividades que mais nos emocionou foi o 

primeiro curso de informática sobre Microsoft 

Office. Uma das jovens convidou todas as suas 

amigas não-devotas para participar. Era o período de 

férias de verão e as jovens poderiam ter escolhido 

uma centena de maneiras de desperdiçar seu tempo 

numa vida letárgica. As aulas começavam às 9 da 

manhã e elas chegavam ao centro muito mais cedo 

para limpar o local e acender a lamparina do altar. 

As alunas receberam um treinamento rigoroso e se 

formaram com louvor. Elas receberam treinamento 

simultâneo em valores humanos e muitas 

conseguiram oportunidades de emprego. Deste 

modo, mantivemos o treinamento de informática 

para várias turmas, com os mesmos objetivos. 

 Em média, fomos capazes de alcançar cerca 

de 500 jovens por ano, nas várias atividades 

desenvolvidas. Elas foram organizadas tanto por 

jovens da organização, quanto de fora. Para muitas 

meninas da organização que se tornaram devotas 
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depois do Maha Samadhi de Swami, realizamos 

algumas oficinas sobre ensinamentos de Swami e 

sobre aquilo que se espera de um Servidor Sai. 

Pensamos cuidadosamente nos objetivos e resultados 

das oficinas e atividades e sentimos imensa 

satisfação. Esse planejamento resultou em oficinas 

com temas como: “Como Viver Feliz”, “Como 

cuidar bem dos filhos”, “Alimento e Mente”. 

 Em uma das oficinas, quando as 

participantes viram as jovens lavando a louça, elas se 

sentiram inspiradas a começar a limpar seus próprios 

pratos. Experimentamos muitas vezes o fato de que 

nossas ações provocam uma positiva reação em 

cadeia. Muitas das jovens que participaram dos 

seminários e oficinas são, agora, trabalhadoras ativas 

dentro da organização. Elas participaram de serviços 

regulares e especiais em Parthi e também de outras 

atividades voluntárias em seus Centros Sai. 

 A participação nas atividades Sai também dá 

aos pais das jovens a garantia de que elas estão em 

um ambiente correto e seguro. As líderes devem 

também se assegurar que haja união entre as equipes, 

para que as jovens continuem a frequentar o Centro, 

não apenas para as atividades, mas também para 

desfrutar de boa companhia. As líderes devem 

encorajar as jovens a conversar sobre as atividades 

que têm a realizar, a fim de que façam as perguntas 

certas e seu pensamento siga na direção correta. Isso 

também as torna mais responsáveis. As jovens 

deveriam ter a chance de dar palestras, organizar e 

coordenar. Se isto for feito, a organização pode se 

tornar o melhor campo de treinamento para muitas 

jovens. As atitudes podem ser moldadas aqui. A 

confiança nascida neste lugar pode levar alguém a 

alcançar o inatingível. 

 Gurus de Bal Vikas, líderes de Centros, 

líderes distritais e estaduais contribuem bastante para 

a formação dos futuros líderes da organização. Eu 

fui abençoada com tudo isto e com aquilo que fez de 

mim quem eu sou hoje: o amor por Bhagavan, pelo 

serviço e pela Organização. Atualmente, as 

atividades jovens do distrito cresceram a tal ponto 

que as participantes se envolvem no serviço mais até 

do que as próprias lideranças. Eu vejo em todas a 

mesma confiança, quando se dedicam a planejar e 

tomar decisões – algo que as destaca em seu próprio 

meio social e lhes dá o tão necessário impulso na 

vida pessoal e profissional. Isto nos dá grande 

satisfação. Elas conseguiram constituir muitos níveis 

de liderança, cada um orientando o outro. Podem ser 

poucas, mas são as pessoas certas. Algumas podem 

começar muito cedo na vida, como eu mesma, 

enquanto outras começam um pouco mais tarde, 

como aquelas que se juntaram a nós depois do Maha 

Samadhi de Swami. Quando a inspiração para tudo 

isto é Bhagavan e o caminho que Ele estabeleceu, a 

vida está destinada a ser muito bela. Esta pequena 

brigada marchará adiante, buscando Suas bênçãos e 

orando a Ele ardentemente para que nos conceda 

cada vez mais oportunidades de servir. 

– A autora é uma jovem Sai ativa em Hyderabad, 

Andhra Pradesh.  
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ESPLENDOR DA DIVINA GLÓRIA 

DARSHAN DE VISWARUPA 

 Um dia, Swami nos emocionou com Sua 

declaração de que Ele iria nos abençoar com Seu 

Darshan de Viswarupa (Forma Cósmica). Nós todos 

estávamos nos aprontando para acompanhá-Lo até as 

margens do Rio Chitravathi. Mas Ele nos deu uma 

ordem estrita: “Quando Ele descesse o outeiro 

depois de dar o Darsham, nenhum de nós poderia se 

aproximar para tomar o Padanamaskar”. Nós 

alcançamos as margens do rio e então Swami nos 

deixou. Enquanto contemplávamos os montes, Nós 

ouvimos Sua voz: “Kanapaduthunnana?” (Eu estou 

sendo visto?). Estávamos todos fascinados ao ver 

nosso Senhor tão grande como o outeiro. Era como 

se nós estivéssemos assistindo um filme. Eu podia 

ver Sua Forma somente até o peito. Mas aqueles que 

eram mais devotos tinham a visão até Seus Pés de 

Lótus. Meus pais e uma tia tinham a visão completa.   

 

 

 

 Minha tia Laliamma correu em direção ao 

monte e caiu, prostrada aos Pés de Bhagavan. 

Instantaneamente, o corpo dela se contorceu e ela 

estava quase morta. Seus olhos estavam fechados e 

ela estava suando profusamente. Swami gritou: 

“Laliamma! Lai! Lai”! (levante, levante). Ela não 

conseguia ouvir Seus gritos. Logo, Swami pediu um 

copo d’água. Ele borrifou água no rosto dela e fez 

com que ela bebesse um pouco. Então, Ele produziu 

Vibhuti, espalhou um pouco na testa dela e colocou 

um pouco em sua boca. Após cinco minutos, ela 

recobrou um pouco a consciência. Nós a ajudamos a 

se levantar. Quando voltávamos ao Mandir com 

Swami, ela precisou ser ajudada por duas pessoas, 

segurando dos dois lados. Ela estava apenas 

semiconsciente, mesmo quando chegamos ao 

Mandir. Ela ficou desse jeito por alguns dias, sem 

nenhuma energia, e ficava dormindo o tempo todo. 

Logo que ela voltou ao normal, nós lhe perguntamos 

o que tinha acontecido. Ela tinha tido a experiência 

de tocar uma cerca elétrica viva, na hora em que 

tocou os Pés de Lótus de Bhagavan. Ela recebera um 

violento choque direto e não sabia o que tinha 

acontecido a ela depois disso. Era realmente um 

renascimento para ela. Swami tinha lhe dado uma 

nova vida. Swami tinha nos prevenido, corretamente, 

para não tocá-Lo. Quando a Luz de todas as luzes se 

manifesta Nele, é como nós lemos nas escrituras – é 

como mil sóis nascendo ao mesmo tempo. É 

intensamente poderoso. Talvez Swami tenha que 

desmaterializar Sua forma física para tornar visível a 

Luz Divina pulsando como energia de luz em cada 

célula de Seu divino corpo. 

 Antar Jyoti, Bahir Jyoti, Pratyak Jyoti, 

Paraatpara: Jyotir Jyoti, Swayam Jyoti, Atma Jyoti, 

Sivamyaham (a Luz de dentro, a Luz de fora, a Luz 

visível tanto de Para como de Apara, a Luz de todas 

as luzes, a luz natural, a Luz do Atma –  o auspicioso 

Shiva sou eu). 
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 Eu costumava analisar tudo isso. Como 

éramos afortunados por recebermos todos aqueles 

Darshans! Nós não éramos devotos como Arjuna ou 

Vidura, ou como Mira, Chaitanya, Thyagaraja, e 

assim por diante. O Senhor pode ser compreendido 

profundamente na Krita Yuga através da execução 

de penitência, durante a Treta Yuga através da  

meditação, durante a Dwapara Yuga através de 

Yajnas e Yagas; e, na Kali Yuga, só Namasmarana 

já é suficiente. Nós nem mesmo demos o primeiro 

passo do Sadhana e, mesmo assim, fomos alguns dos 

poucos escolhidos para Suas bênçãos. Como 

podemos expressar nossa gratidão ao nosso Senhor? 

Aqui, descrevemos um exemplo quando fomos 

recompensados muito antes de realmente 

merecermos. Tal é o imenso Prema de nosso Senhor! 

– Trecho do “Lokanatha Sai”, por M.L. Leela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORUM DE EX-ALUNOS 

SISTEMA EDUCACIONAL SRI SATHYA SAI: 

SEU IMPACTO EM NOSSAS VIDAS 

Madhav SBSS 

Yasyaprabhaavah Sutharaamagamyah, 

Yasyaakrutih Poornadayamburasihi, 

Anandado Yasyacha Drushtipatah, 

Tam Sathya Sayeeshamaham Prapadye. 

(Eu busco refúgio em Sri Sathya Sayisha, cuja glória 

está além de toda compreensão, cuja forma é o 

verdadeiro oceano de perfeita compaixão e cujo 

olhar confere absoluta bem-aventurança.) 

– Prof. S.B. Raghunathacharya (meu falecido pai) 

 

Como Swami me “Atraiu” para Sua Escola 

 Era uma bela manhã num dia de verão, em 

1983. Eu estava sentado na primeira fila sobre a 

areia do velho Mandir de Prashanti. Eu estava 

desenhando, com meu dedo, a coroa do cabelo de 

Swami e seu rosto na areia. Swami veio para o 

Darshan, vivamente andou em volta do lado das 

senhoras e veio para o lado dos homens. Quando Ele 

caminhou suavemente em direção a mim, Ele parou 

ali por um segundo e criou Vibhuti (cinza sagrada) 

para uma pessoa sentada ao meu lado. Quando eu 

tentei esticar minha mão para receber um pouco do 

Vibhuti, Swami disse: “Não!” 

 Um grande ‘Não’, na verdade, porém Ele 

chamou meus pais para uma entrevista naquela 

mesma noite. Quando eu corri em direção à sala de 

entrevistas, voluntários me impediram de entrar na 

varanda. Na entrevista, Swami falou para meus pais 

sobre como eu estava desenhando Seus retratos em 

todo lado, até mesmo na areia! Então, Ele lhes disse 
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que iria me levar para Sua Escola Secundária 

Superior. Swami também prometeu a meus pais que 

Ele iria tomar conta de mim e me moldar na direção 

certa. Ele pediu que viessem e se apresentassem em 

6 meses. No verão seguinte, eu compareci para o 

exame de admissão, fiz a entrevista e fui admitido na 

Escola Secundária Superior Sri Sathya Sai, a escola 

da minha vida. 

 

 

‘A Arte’ deve Vir do ‘Coração’ 

 Atualmente, sempre que eu ouço um 

empresário ou um inventor falar, ele ou ela 

enfatizam a importância de sermos apaixonados pelo 

que fazemos. Uma vez, em 1987, eu tive a 

oportunidade de mostrar a Swami alguns dos meus 

desenhos e pinturas e Ele depressa disse: “Bom; a 

arte deve vir do coração.” 

 Eu não compreendi completamente o que 

Ele quis dizer naquela época. Entretanto, 15 anos 

depois, eu compreendi que Swami estava falando 

sobre a criação como um portal para o amor e a 

paixão interior de uma pessoa. Eu compreendo que 

qualquer criação significativa nasce somente a partir 

da paixão que flui diretamente do coração e o resto 

são meras peças de trabalho. Na minha própria 

experiência, seja pintando ou trabalhando com 

programação, cantando ou correndo, ficou evidente 

que, a fim de obter grandes resultados, nós 

precisamos colocar nosso coração naquilo. Swami e 

o Sistema Educacional Sri Sathya Sai ajudam o 

estudante a crescer naquilo que ele ou ela ama e faz 

melhor. 

 

Educação em Valores Humanos 

 Por um bocado de tempo depois de me 

formar na Escola Secundária Superior Sri Sathya 

Sai, eu me perguntava: “Nós não precisamos de 

educação formal sobre como comer, andar ou correr. 

Por que Swami insiste em Educação em Valores 

Humanos?” Só com o passar do tempo é que me dei 

conta de que a Educação em Valores Humanos é o 

primeiro e principal aspecto que deve tornar-se parte 

do currículo do todas as escolas. 

 Não é suficiente que alguém tenha 

dominado várias tecnologias ou que tenha executado 

extensa pesquisa a respeito de complicados aspectos 

científicos, nem é suficiente se alguém decorou a 

Enciclopédia Britânica ou se nadou os sete mares. O 

que é importante é construir um bom caráter. Swami 

diz que “o objetivo da educação é a formação do 

caráter’. Um bom caráter é desenvolvido quando 
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alguém procura entender e praticar os valores 

humanos, a saber Sathya (verdade), Dharma 

(retidão), Santhi (paz), Prema (amor) e Ahimsa (não 

violência). Uma pessoa na qual não existam estas 

qualidades não pode ser considerada ‘educada’, no 

verdadeiro sentido da palavra. 

 É importante observar que muitas faculdades 

de administração no Ocidente, agora, começaram a 

considerar a Ética como parte de seu currículo, pois, 

recentemente, enormes escândalos e falências de 

empresas, devido ao comportamento sem ética da 

gerência da corporação, provocaram tremendas 

perdas financeiras e sofrimento mental aos 

acionistas. É extremamente difícil seguir até mesmo 

somente um dos cinco valores em nossa vida diária, 

qualquer um que tenha se esforçado sabe disso. 

Todavia, eu acho que, se eu tentar, eu sou uma 

pessoa mais feliz do que eu seria se não tentasse. 

Assim, eu continuo tentando. 

 

Os Pais são as Próprias Manifestações do Ser 

Supremo 

 “Não se trata de pais, se trata de ‘pagar 

aluguel’” diz Swami [NT.: Em português essa frase 

não faz muito sentido, porém, em inglês, há um 

trocadilho: It is not parents, it is ‘pay rents’]. De 

acordo com minha experiência, é verdade que os 

pais são a própria manifestação do Ser Supremo. 

Meus pais me apresentaram a Swami e me 

matricularam na Escola Secundária Superior Sri 

Sathya Sai. Eles sacrificaram seus objetivos e 

divertimentos pessoais para cuidar de mim e do resto 

da família, ao longo de altos e baixos na vida. Nos 

últimos quatro anos, eu perdi meus pais, porém o 

amor deles e os valores que eles me infundiram 

ainda permanecem dentro de mim. Eu os contemplo 

como modelos de comportamento ao educar nossa 

filha. Está escrito nas escrituras indianas: Matru 

Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo 

Bhava, Atithi Devo Bhava (reverencie sua mãe, seu 

pai, seu preceptor e hóspede como Deus). Eu 

acredito que inculcar desde cedo o hábito de 

respeitar os mais velhos e mostrar gratidão às 

pessoas promove o amor e a humildade.   

 

Desenvolva Amor por Deus, seu único 

Verdadeiro Amigo 

 Swami diz, muitas vezes, que os amigos de 

uma pessoa só ficam quando há dinheiro na carteira; 

quando a gorda carteira fica magra, os amigos se vão 

também! Ele continua dizendo: “O seu único 

verdadeiro amigo é Deus.” Deus permanece com 

você totalmente, nos altos e baixos de sua vida. 

Muitos de nós têm a errada noção de que  nós 

devemos temer a Deus. Swami diz que não há 

necessidade de se temer a Deus; ao invés disso, 

considere-O seu amigo, pois Ele é todo Amor. Ame-

O, faça chuva ou faça sol. Swami diz que o Amor 

por Deus, o Medo do Pecado e a Moralidade na 

Sociedade são três importantes princípios que 

devemos seguir.   

 

Siga a sua Consciência 

 Uma vez, eu levei alguns dos meus amigos 

da faculdade de Engenharia até Puttaparthi, em 

1994; Swami nos abençoou com uma entrevista. Na 

entrevista, Ele perguntou a meu amigo Harinath: 

“Rapaz, qual é o significado da disciplina?”. Hari 
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disse: “Fazer a coisa certa, Baba.” Então, Swami 

perguntou: “O que significa ‘certo’?” Hari não foi 

capaz de responder com a resposta ‘certa’. Swami, 

então, esclareceu: “Siga a sua consciência; ela 

sempre lhe dirá o que é certo e o que é errado. Não 

siga a sua mente. A mente é como um macaco 

maluco; ela nunca vai lhe dar a resposta certa.” O 

Sistema Educacional Sri Sathya Sai coloca nos 

estudantes o medo do pecado. Em outras palavras, 

ele faz os estudantes pensarem duas vezes antes de 

fazer qualquer coisa que seja contra sua própria 

consciência. Se a gente ao menos escutasse nosso eu 

interior, como a jornada seria agradável! 

 

O Valor do Serviço Desinteressado 

 Swami diz que Manava Seva é Madhava 

Seva (o serviço ao homem é serviço a Deus). 

Efetivamente, Swami elevou o princípio de Jesus 

Cristo “Ame a seu próximo como a si mesmo” ao 

seu mais alto nível. Constantemente, os estudantes 

recebem a oportunidade de contribuir com projetos 

de serviços nas vilas vizinhas. Isto, por sua vez, 

fornece um meio para aniquilar o ego da pessoa. 

Pelo que eu sei, a Educação Sri Sathya Sai é o 

primeiro e único sistema desse tipo que dá aos 

estudantes amplas oportunidades para praticar 

valores humanos e homenageia os estudantes que se 

destacam no serviço desinteressado. E mais outra 

vez, esta valiosa lição me deu inspiração para 

participar no serviço comunitário. Toda vez que 

participo em serviço comunitário desinteressado, eu 

aprendo humildade e o trabalho faz-me sentir como 

novo e poderoso. Você acha isso contraditório? 

Apenas observe-se cuidadosamente da próxima vez 

que você se engajar numa atividade de serviço 

desinteressado. 

 

O Sistema Educacional Sri Sathya Sai 

 A palavra em sânscrito Vidya literalmente 

significa ‘dissipando a escuridão’. Eu tive um colega 

em uma das minhas aulas no MBA, nos Estados 

Unidos, que costumava dizer: “O único motivo pelo 

qual estou aqui estudando isso tudo é porque assim 

eu posso conseguir um salário melhor quando eu 

tiver me formado.” 

 Eu costumava lembrar a mim mesmo, nessa 

época, as palavras de Swami: “A educação não 

existe para fins meramente de ganhar nosso sustento 

mas para levar nossas vidas para além do aparente.” 

Ele destaca que a educação é para a vida; é somente 

quando a nossa educação ajuda e nos conduz no 

caminho correto que podemos dizer que somos 

verdadeiramente educados [instruídos]. Depois de 

ter alcançado diversos diplomas na minha vida, eu 

posso dizer com confiança que aprendi muito sobre 

valores humanos somente através do Sistema 

Educacional Sri Sathya Sai e que ele me ajuda em 

cada dia da minha vida. Eu não acho que desejar 

salários mais altos seja ruim. Entretanto, isso deve 

ficar no último lugar da lista; obter conhecimento, 

desejar colocar o conhecimento em prol da melhoria 

da sociedade e ganhar sabedoria são muito mais 

importantes do que o mero ganho financeiro.  

 O Sistema Educacional Sri Sathya Sai 

fornece um excelente ambiente para uma pessoa 

brilhar em múltiplas dimensões. Ele fornece 

educação de alta qualidade com tecnologias e 

métodos de ensino atuais. Porém, ainda mais 
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importante: ele é um catalizador que encoraja e 

aguça os talentos e interesses da pessoa em diversos 

outros aspectos da vida além de trazer 

conhecimento, incluindo a música, os esportes, as 

artes, a liderança, a espiritualidade, a disciplina e o 

serviço comunitário.  

 Este aspecto da Educação Sri Sathya Sai 

certamente é o meu favorito. Isso me permitiu 

perseguir meu interesse em pintura, nos esportes e 

nos estudos com igual importância. Eu ainda 

continuo a participar de esportes, de pintura e de 

música clássica indiana. Se não fosse pela exposição 

e encorajamento a tais aspectos, logo no começo de 

minha educação na Escola Secundária Superior Sri 

Sathya Sai, eu já teria abandonado essas atividades 

há muito tempo ou mesmo jamais teria gostado delas 

para começar. Essa educação me ajudou a ser 

disciplinado na vida diária, a permanecer focado e 

não abandonar os objetivos até que fossem 

alcançados. Ela me ensinou a levar a uma vida 

simples, desejar fazer uma marca positiva no mundo 

e, acima de tudo, estar consciente do fato de que a 

riqueza espiritual e a graça Divina tornam 

minúsculos os tesouros materiais mundanos.  

 Existem milhares de escolas no mundo, 

milhões de estudantes em busca de conhecimento, 

centenas de cursos desde culinária até computação, 

dezenas de laboratórios que oferecem uma 

miscelânea de tecnologias. Alguns oferecem 

simulações de Bolsa de Valores e alguns até mesmo 

conduzem competições de Plano de Negócios. 

Alguns se vangloriam de sua dotação enorme e 

outros de sua infraestrutura de século XXI. A Escola 

Sai é uma entre as raras escolas; ela transmite a 

formação que fortalece o caráter, nutre habilidades 

úteis para a vida e extirpa os aspectos que impedem 

a busca da Verdade. 

 

Disciplina + Valores Humanos  + Autoconfiança 

= Liderança 

 Swami diz: “Eu quero que vocês sejam 

líderes para proteger o mundo, líderes como leões – 

autoconfiantes, corajosos, majestosos e justos. O 

leão é o rei dos animais e eu quero que você seja rei 

entre os homens.” Eu acho que isto se aplica a todos 

nós tanto em nossa vida profissional como pessoal. 

Ser um leão é acreditar em si mesmo. Sem 

autoconfiança não se pode conseguir nada neste 

mundo. 

 Durante o tempo dos meus estudos na 

Escola Secundária Superior Sri Sathya Sai, eu tive a 

sorte de liderar o treinamento de estudantes mais 

jovens nos estudos e esportes. Eu compartilhei a 

honra de liderar um time de esportistas e atletas para 

o Dia Anual dos Esportes. O time que eu liderava se 

chamava “Prema”. Não surpreendentemente, as 

outras equipes tinham como nomes os valores 

humanos Sathya, Dharma e Santhi; isso apenas nos 

mostra quanto cuidado e atenção são dados aos 

valores humanos na vida diária no Sistema 

Educacional Sri Sathya Sai. A experiência me 

ensinou que um bom líder deve ter uma 

extraordinária quantidade de autoconfiança, 

disciplina e convicção nos cinco valores humanos. 

Mesmo falhando em um só deles, você pode ser 

somente um ‘grande’ líder, porém, não 

necessariamente um ‘bom’ líder.  
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‘VIGIE’ 

 Em 1987, Swami criou um relógio para mim 

e me lembrou, amorosamente, como Ele sempre faz 

com seus estudantes, o verdadeiro significado da 

palavra ‘Vigie’ [NT.: que, em inglês, é a mesma 

palavra para “relógio”]. Ele também disse: “Tenha 

cuidado, não perca seu tempo, o tempo é da maior 

importância”. Vigie suas palavras; vigie suas ações; 

vigie seus pensamentos; vigie seu caráter; vigie seu 

coração [NT: Words, Actions, Thoughts, Character, 

Heat, num acróstico de “watch”]. 

 Swami diz: Manasyekam Vachasyekam, 

Karmanyekam Mahatmanam; Manasyanyath 

Vachasyanyath, Karmanyanyath Duratmanam  

(Aqueles cujos pensamentos, palavras e ações estão 

em perfeita harmonia são nobres; aqueles que não 

têm harmonia de pensamentos, palavras e ações são 

maus). No mundo de hoje, muitas vezes 

encontramos pessoas que dizem uma coisa e fazem 

outra. Algumas vezes, existe sincronia em 

pensamento e palavra, mas não em ação, ou existe 

sincronia em palavra e ação mas não em 

pensamento. É fácil ser rasteiro e dizer coisas que 

não têm significado para nós. Precisamos dizer o que 

pensamos e assim colocar em ação ou, então, é 

melhor ficar calado. Dizer algo diferente do que 

pensamos está, na verdade, quebrando o primeiro 

dos cinco princípios, Sathya (Verdade). Nós estamos 

apenas nos enganando quando pensamos uma coisa, 

dizemos outra e fazemos ainda outra diferente.  

 

Não Domine Simplesmente as Ciências mas 

também  Domine os Sentidos 

 A Educação Sri Sathya Sai enfatiza a 

importância do autocontrole. Swami uma vez disse 

para mim: “Utilize breques de velocidade, quando 

você ficar com raiva.” Eu conquistei dois diplomas 

de Mestre, um em Ciências e outro em 

Administração. Eu dei início ao meu programa de 

“Mestre dos Sentidos” enquanto ainda estava na 

Escola Secundária Superior Sri Sathya Sai e ainda 

estou trabalhando nisso. Ainda está longe de 

terminar, eu compreendo cada vez mais que não se 

trata de um programa de dois ou de quatro anos, mas 

um programa de toda a vida. 

 Em suma, eu pessoalmente adoro o Sistema 

Educacional Sri Sathya Sai e me beneficiei bastante 

com ele. Eu acho que esse sistema deveria se tornar 

parte de todas as escolas do mundo. Algumas já o 

adotaram e minha esperança é que outras logo 

seguirão esse exemplo. Entretanto, se você tiver a 

oportunidade de se dirigir, você mesmo, ou enviar 

alguém que você ama e com quem se importa a uma 

das instituições educacionais Sri Sathya Sai, então 

faça isso. Aqui estão minhas nove razões principais: 

(i) Estar com Swami e aprender a partir de Seus 

simples, porém, profundos ensinamentos, (ii) 

acender a chama espiritual, (iii) alcançar Educação 

em Valores Humanos, (iv) aprender e praticar 

autodisciplina, (v) alimentar sua paixão pela 

educação, pelos esportes, pela música  e/ou artes, 

seja o que for em que você seja bom, (vi) divertir-se 

enquanto você trabalha duro para alcançar o sucesso, 

(vii) conhecer diversas culturas, ver e praticar a 

unidade na diversidade, (viii) aproveitar a música, a 

música se torna parte de você e (ix) aprender a partir 
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de grandes professores, verdadeiros Gurus que 

sacrificaram muito em prol do serviço. 

– O autor estudou na Escola Secundária Superior 

Sri Sathya Sai,  em Prasanthi Nilayam, de 1984 a 

1989. 

 

 

 

REPORTAGEM 

NOTÍCIAS DOS CENTROS SAI 

FRANÇA 

 Em 22 de março de 2016, membros da 

Organização Sathya Sai Internacional (OSSI) 

entregaram alimentos e itens de primeira 

necessidade, em um galpão nas vizinhanças de 

Veurne, Bélgica, para distribuição a refugiados na 

França. Subsequentemente, os voluntários 

transportaram alimentos frescos, lenha, cobertores, 

sacos de dormir, botijões de gás e outros itens 

essenciais para Steenberge e Norrent-Fontes, no 

Norte da França. Quatro refugiados da Eritréia, ao 

receber os suprimentos, convidaram os voluntários a 

visitar suas tendas e expressaram sua alegria e 

gratidão. Apesar da dureza de suas vidas em um 

campo de refugiados, eles agradeciam pela liberdade 

conquistada e pela recepção amorosa oferecida. 

 

HAITI 

 A OSSI começou a prestar socorro às 

vítimas, logo depois do Furacão Matthew ter 

assolado a península oriental do Haiti em 4 de 

outubro de 2016. Na região residem cerca de 1,4 

milhões de pessoas, a maioria, fazendeiros. O 

trabalho começou com um voo de reconhecimento 

em helicóptero até a remota cidade de Jeremie, uma 

das áreas mais afastadas e atingidas, a fim de se 

obter uma avaliação das necessidades locais. Sob 

condições normais, a viagem levaria 12 horas por 

terra, desde a capital, Porto Príncipe. Com base 

nesse levantamento, a OSSI distribuiu gêneros 

alimentícios, filtros para purificação de água e 

sementes para os fazendeiros, a fim de auxiliá-los no 

restabelecimento da normalidade. Ao saber da 

situação, voluntários da OSSI de Trinidad e Tobago 

se apressaram em embarcar três enormes contêineres 

por mar, para o Haiti, repletos com 3000 caixas de 

suprimentos, cada uma delas contendo arroz, feijão, 

legumes variados, espaguete, escovas e pastas de 

dentes. Essas operações de socorro humanitário 

foram coordenadas pelo “Sai Home” (Lar Sai), que 

já havia servido como quartel-general em campanhas 

anteriores de socorro a calamidades no Haiti, desde o 

devastador terremoto de 2010. O governo do país 

concedeu isenção de impostos, tendo em vista o 

propósito nobre e altruísta da OSSI. Em 30 de março 

de 2017, com a ajuda da polícia local, voluntários da 

OSSI empregaram dois caminhões para distribuir 

alimentos pela cidade de Duchity, que fica nas 

colinas vizinhas a Jeremie. Voluntários Sathya Sai 

também distribuíram comida a cerca de 50 crianças 

na Escola ABC of Life em Delmas, na região de 

Porto Príncipe e a 200 crianças na Ecole Mixte de la 

Nouvelle Jerusalem, que fica em Torcelle, na mesma 

região. A OSSI vem dando apoio às duas escolas, 

onde se ensina Educação Sathya Sai em Valores 

Humanos desde 2011. Em 2 de abril de 2017, 

voluntários Sathya Sai distribuíram, 2000 caixas de 

gêneros alimentícios na região montanhosa próxima 
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a Jeremie. Cada caixa continha uma fotografia de 

Bhagavan Baba. 

 

Artigos de primeira necessidade doados a pessoas 

no Haiti. 

 

ISRAEL 

 Em 25 de março de 2017, o Instituto Sathya 

Sai de Educação do Sul da Europa realizou seu 

quinto Seminário de Educação em Valores, no belo e 

artístico vilarejo de Ein Hod, próximo de Haifa, no 

Norte de Israel. O evento, que se concentrou no 

Curso 1 do programa Sathya Sai de Educação em 

Valores Humanos, atraiu 30 pessoas, metade das 

quais, representantes do público em geral.  

 

 

Seminário de Educação em Valores, Israel. 

  

 Sri George Bebedelis, Diretor do Instituto 

Sai, apresentou palestras interessantes e os 

participantes discutiram valores humanos no 

contexto de suas respectivas fés e culturas, que 

incluíram Judaísmo, Cristianismo, Islã e a cultura de 

Israel. Desta maneira, os ensinamentos de Sathya Sai 

Baba sobre unidade e amor foram disseminados 

naquela terra santa. 

 

NEPAL 

 As Organizações Sathya Sai do Reino Unido 

e do Nepal cooperaram para realizar acampamentos 

de saúde no Nepal entre 14 e 20 de março de 2017. 

Os voluntários prestaram assistência médica em 

Baluwa, Bharatpur, Pokhara e Kathmandu, todas 

elas, grandemente afetadas pelos terremotos de 

2015. Sri Gagan Thapa, Ministro da Saúde do Nepal 

inaugurou o acampamento médico em Kathmandu. 

 Durante os acampamentos, mais de 8000 

pacientes passaram por consultas e tratamentos nas 

especialidades de medicina geral, cardiologia, 

neurologia, dermatologia, oftalmologia, pequenas 

cirurgias, ginecologia, pediatria, 

otorrinolaringologia, ortopedia, psiquiatria, 

odontologia, optometria, radiologia, farmacologia e 

exames laboratoriais. A OSSI do Reino Unido doou 

30 válvulas cardíacas artificiais para tratamento de 

pacientes carentes. Em uma breve cerimônia no dia 3 

de abril de 2017, os líderes locais da OSSI 

entregaram as válvulas ao hospital. O diretor do 

Centro Cardíaco expressou sua profunda gratidão à 

OSSI, dizendo: “Nenhuma doação em si é pequena. 

A intenção é o mais importante”. O diretor também 

expressou seu desejo de que essa colaboração cresça 

e beneficie muito mais pessoas necessitadas no 

Nepal. Os voluntários também instalaram aparelhos 

de imagem por ultrassom, eletrocardiógrafos, 

unidades médicas móveis e equipamentos 

oftalmológicos nos Centros de Saúde Sathya Sai de 
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Pokhara e Kathmandu. Voluntários Sathya Sai 

serviram alimentos a cerca de 9000 aldeões e 

distribuíram 200 bolsas para transporte de bebês, 

feitas à mão: os “Pacotes de Alegria Sai” para mães 

de recém-nascidos. 

 

Acampamentos médicos no Nepal. 

 

RÚSSIA E PAÍSES VIZINHOS 

 Duas vezes ao ano, voluntários da Zona 8 da 

OSSI coordenam entre as regiões um dia de oferta de 

alimentos aos membros necessitados das 

comunidades. Em 18 de março de 2017, 338 

membros da OSSI, vindos de 74 Centros e Grupos 

Sathya Sai situados em 60 cidades da Rússia, 

Bielorrússia, Cazaquistão, Azerbaijão, Ucrânia, 

Moldávia e Quirguistão ofereceram refeições a 

necessitados em igrejas, templos, terminais de 

ônibus, estações de trem, abrigos para sem-teto, 

avenidas públicas e passagens subterrâneas. 

Inspirados por esta atividade de serviço 31 membros 

do público e 3 crianças se juntaram a esses grupos na 

prestação de serviços a um total de 1394 pessoas. 

 

Alimentando membros de uma comunidade carente, 

na Rússia e países vizinhos. 

 

– Organização Sathya Sai Internacional 

 

BHARAT 

Gujarat: em 7 de abril de 2017, precisamente às 

7:30, teve início um Rali de Conscientização 

baseada no tema “Vamos falar sobre Depressão”, 

organizado pela Sociedade Psiquiátrica Indiana – 

Regional Sul de Gujarat. A mobilização foi 

inaugurada pelo Dr. Daxesh Thakar (Vice-Diretor da 

Universidade Veer Narmad) de Athwalines, 

Chowpatty. A linha de chegada do Rali foi em Navdi 

Ovara, Nanpura. 

 Juntamente com 42 outras instituições, 

associações e ONGs da cidade de Surat, a 

Organização de Serviço Sri Sathya Sai de Surat 

participou do evento. O Presidente Estadual da 

OSSSS de Gujarat, Sri Manohar Trikannad e o 

Presidente Distrital, Sri Parimal Vyas, juntaram-se a 

outros devotos Sai para o evento. Os professores da 

Escola Sathya Sai também se juntaram ao Rali. O 

Dr. Daxesh Thakar fez uma palestra sobre como 

superar a depressão e distribuiu certificados de 

participação a todas as organizações e escolas que 

estiveram presentes. 
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Rali de Conscientização baseado no tema "Vamos 

falar sobre depressão". 

 

Kerala: O programa “Cuidando da Excelência” 

destinado a alunos de Bal Vikas selecionados, teve 

lugar em todos os quatorze distritos de Kerala, 

durante os meses de abril e maio de 2017. Foram 

Acampamentos de Verão para Bal Vikas, com três 

dias de duração, com a participação de mais de 800 

crianças, 114 professores e cerca de 100 jovens. O 

programa que se iniciou em 2003 vem sendo 

realizado todos os anos. 

 

Odisha: A Editora Sri Sathya Sai Books and 

Publication Trust de Odisha organizou o terceiro 

Encontro de Escritores (no idioma Odia) Sri Sathya 

Sai Balvikas, que aconteceu no dia 11 de junho de 

2017 em Bhubaneswar, com a participação de 20 

escritores de várias partes do estado. Sri Parsurama 

Sahu, o representante da Editora, deu boas-vindas 

aos participantes e Sri P. Jagannath Prasad Rao, 

Presidente Estadual, proferiu o discurso inaugural. O 

Dr. Sudhansu Kumar Nayak, editor da revista do 

evento e também da Sanathana Sarathi (Odia) 

apresentou um resumo histórico do Sri Sathya Sai 

Bal Vikas (Odia) desde sua criação em 1973 e sua 

contribuição para o Movimento Sri Sathya Sai Bal 

Vikas em Odisha. Os escritores discutiram em 

detalhe a melhoria qualitativa da revista e os passos 

seguintes para aumentar a sua circulação. O 

programa do dia teve início com Bhajans e terminou 

com a oração Sarva Dharma e o Arati para 

Bhagavan. 

 

 

 

MENSAGEM DE SAI BABA 

Cultivem a Moralidade 

A riqueza em excesso traz consigo muitos perigos. 

Os que são prósperos se esquecem dos valores 

humanos. Enquanto existe riqueza, não se percebem 

os males que dela resultam. Somente quando se 

perde a riqueza, começa-se a perceber as próprias 

loucuras. É melhor acautelar-se e aprender a levar 

uma vida correta e íntegra desde o início. A riqueza 

pode ir e vir. O que se deve cultivar é a moralidade. 

E o que é a moralidade? É a conduta correta, em 

consonância com o tempo e o lugar. 

– Baba 


