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Qualquer coisa que façam será um desperdício se esquecerem de 

Deus. Mantenham Deus como seu maior objetivo. Deus não está 

em uma terra distante. Ele está presente em todos os lugares. As 

pessoas podem dizer várias coisas, vocês podem passar por várias 

dificuldades, mas não devem esquecer de Deus nunca. Apenas 

quando tiverem uma devoção tão pura, firme e inabalável podem 

ser chamados de verdadeiros devotos. Não podem se chamar 

devotos se tiverem uma devoção instável. 

- Baba 
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A CULTURA E O PAÍS SÃO DA MAIOR 
IMPORTÂNCIA NOS NEGÓCIOS 

DISCURSO DIVINO NA OCASIÃO DO 21º 
ANIVERSÁRIO DA FACULDADE DE 
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS,  
CONTABILIDADE E FINANÇAS 

           A cerimônia de hoje está sendo realizada 
para celebrar o aniversário da Faculdade de 
Administração de Empresas, Contabilidade e 
Finanças (SBMAF). O que se quer dizer com 
negócios? Negócios significam troca de bens? 
Não, não é isso. Na verdade, o mundo inteiro 
está engajado em negócios. Desde o Primeiro 
Ministro do país até um trabalhador comum, 
todos estão envolvidos em algum tipo de 
negócio e estão seguindo o sistema de 
trabalho apropriado para sua ocupação. 
Conhecendo muito bem essa realidade, nossos 
estudantes estão se notabilizando em todos os 
campos da vida. 

Nunca renunciem à sua cultura 

           O homem é dotado de cinco sentidos da 
percepção. O funcionamento dos cinco 
sentidos é também um tipo de negócio no qual 
todos os membros do corpo estão engajados. 
Todos os sentidos executam seus negócios da 
maneira mais apropriada em relação aos 
membros aos quais eles estão associados. 
Aqueles que dão o rumo certo aos seus 
sentidos, de forma a conduzi-los pelo caminho 
correto, estão verdadeiramente nas primeiras 
posições. Negócios que são feitos sobretudo 
pela leitura de livros e periódicos de 
administração e pela comparação entre o 
sistema indiano de negócios com a de outros 
países não podem ser chamados de negócios 
no verdadeiro sentido da palavra. Os negócios 
indianos devem levar em consideração as 
tradições e os valores indianos. Eles devem ter 

em vista o interesse e a situação do país. 
Outros países estão fazendo mudanças em 
seus projetos comerciais apenas para 
aumentar seu poder. Nós não devemos imitá-
los de maneira alguma. Devemos adotar 
aquelas práticas que são apropriadas à nossa 
cultura e tradições. 

           Levar apenas o dinheiro em 
consideração nos negócios é errado. Deve ser 
dada à cultura a mais alta importância. Junto 
com a cultura, o interesse pelo país deve ter 
alta prioridade. Os verdadeiros negócios são 
aqueles que visam tanto a cultura como o país. 
Hoje em dia, algumas pessoas ignoram a 
cultura devido à influência dos tempos 
modernos. Vocês não devem jamais 
abandoná-la, sob quaisquer circunstâncias. O 
que se quer dizer com cultura? Nós devemos 
compreender e seguir nossas tradições e 
valores antigos. Não devemos nunca ignorar 
nossa cultura em assuntos comerciais. 
Devemos investigar as relações entre cultura 
e país. A cultura deve sua existência ao país. A 
verdadeira humanidade reside na integração 
entre cultura e país. A cultura não está 
relacionada às suas relações e práticas 
mundanas. Ela se refere aos sentimentos do 
seu coração e ao seu poder de discernir entre 
o que é bom e o que é ruim. Portanto, vocês 
devem desenvolver um grande poder de 
discernimento. Esse discernimento acarreta 
muitas mudanças na vida do homem. É devido 
à falta de discernimento que a nossa cultura 
sofreu um declínio. E por causa do declínio da 
cultura, o nosso país tornou-se fraco. Práticas 
culturais erradas seguidas pelas pessoas são, 
de fato, a causa principal para a fraqueza de 
um país. Hoje em dia, as pessoas não seguem a 
verdadeira cultura do nosso país. 
Consequentemente, o governo também toma 
o caminho errado. Como todos vocês sabem, 
diferentes partidos políticos hoje seguem 



diferentes valores culturais e ideologias. Mas 
se todos eles trabalharem juntos por uma 
causa comum, os resultados serão certamente 
positivos. 

Abandonem a loucura por modismos 

           Certa vez, quando Eu era um estudante, 
alguns líderes políticos se aproximaram de 
Mim e Me pediram: “Sathya! Nós ouvimos 
falar que Você escreve belas poesias. Nós 
promoveremos um encontro em Bukapatnam, 
em que se espera um grande número de 
pessoas. Pedimos que Você escreva uma bela 
canção que possa inspirar as pessoas”. Aquela 
era a época da Segunda Guerra Mundial. Adolf 
Hitler marchava adiante para conquistar 
diversos países na Europa e tentava invadir a 
Rússia. A Índia estava, na época, sob o domínio 
dos britânicos. Levando a situação em 
consideração, Eu escrevi uma pequena peça. 
Nessa peça, eu mantinha um boneco de 
borracha em um berço e cantava a seguinte 
canção, balançando o berço delicadamente. 

Não chore, minha criança, não chore. 
Se chorar, não será chamado de um valente 

filho de Bharat. 
Durma, criança, durma. 

Você se assustou porque o terrível Hitler 
invadiu a invencível Rússia? 

Durma, criança, durma. 
Não chore, criança, não chore. 

Pois o Exército Vermelho marcha sob Stalin. 
Eles colocarão um fim a Hitler. 

Então, por que outra razão você chora?  
É por que falta unidade aos nossos 

compatriotas? 
Todos eles se unirão e lutarão para ganhar a 

liberdade. 
Durma, criança, durma. 

(Canção em télugo) 

           Eu costumava compor canções e fazer as 
crianças cantá-las na vila, a fim de que as 
pessoas pudessem abandonar de sua loucura 

por modismos e cultivar nobres pensamentos. 
Naqueles dias, o relógio de pulso acabara de 
ser lançado. Se qualquer pessoa na vila usasse 
um relógio de pulso, ela era considerada uma 
grande pessoa. Não apenas isso, os homens 
costumavam manter um pequeno bigode sob 
seus narizes, como estava na moda. Eu 
compus uma canção sobre esses modismos. 

Oh, gente! Que tempos são esses? 
As pessoas penduram medalhões prateados 

com uma tira de couro em seus pulsos 
esquerdos – e chamam isso de moda!  

São criadas aparências grotescas que não 
podem ser vistas pelos olhos 
– e chamam isso de moda! 

Longos bigodes são cortados em pequenos 
pedaços sob o nariz 

– e chamam isso de moda! 
(Canção em télugo) 

           Vendo todos esses modismos, eu 
perguntei, “Meu caro! Por que você fez isso? 
Seu bigode parece duas moscas sentadas 
sobre seu lábio superior. Isso não é bom”. 
Tendências novas não se tornam 
preponderantes de uma só vez. Elas são o 
resultado da imitação: as pessoas vêem as 
outras e começam a imitá-las. Gradualmente, 
essa imitação vira moda por um determinado 
período . Vejam a influência da moda sobre as 
mulheres! Elas abandonaram o uso da 
auspiciosa marca de açafrão em suas testas e 
começaram a colocar um minúsculo ponto que 
quase não se vê. Todas essas modas 
continuam a mudar. Quanto tempo dura uma 
moda? Apenas alguns meses. De forma 
semelhante, as modas para jovens e adultos 
sofrem mudanças em um curto período. Como 
todos vocês sabem, antigamente as calças 
boca-de-sino se tornaram uma moda para os 
jovens; elas eram apertadas na parte de cima 
e frouxas embaixo, como a forma de um sino. 
Essa moda durou apenas um curto período. 
Depois de algum tempo, calças justas, que 
colavam-se ao corpo, se tornaram moda. 



Reconhecendo que isso não era bom, as 
pessoas dali em diante regressaram para as 
vestimentas usuais. Dessa maneira, muitos 
modismos desnecessários surgem de tempos 
em tempos como nuvens no céu, que vêm e 
vão. Eu corrigia as pessoas quando elas 
ficavam seduzidas por tais modismos. O 
homem deve viver como um ser humano. 

 

Mudanças desnecessárias são prejudiciais 

           Hoje em dia, muitas mudanças estão 
sendo feitas também no campo da educação. 
Várias mudanças sem sentido estão sendo 
realizadas nos planos de ensino. As 
autoridades podem implantar tais mudanças 
no sistema, mas elas preparam os professores 
que são responsáveis por colocá-las em 
prática? Não, definitivamente não. O que 
podem os estudantes aprender se os 
professores não são qualificados? 
Primeiramente, são necessários professores 
capacitados. Nossa universidade está fazendo 

grandes esforços para preparar tais 
professores competentes. Se os professores 
forem bons, os estudantes também se 
tornarão bons. 

           Mudanças ocorrem não apenas no 
campo da educação, mas também na área de 
saúde. Antigamente, as pessoas usavam 
jarros, pratos e potes feitos de barro por 
artesãos locais. Depois de algum tempo, 
utensílios de aço inoxidável substituíram 
aqueles de barro. Mas agora, jarros, pratos e 
potes de plástico estão em voga. Esses artigos 
de plástico expuseram o homem a grandes 
perigos. As sacolas de plástico e outros artigos 
criaram enormes resíduos que não são 
biodegradáveis. Mesmo se você os enterra sob 
a superfície, eles não se decompõem e 
permanecem como estão mesmo depois de 
muitos anos. Muita terra está sendo estragada 
por esse lixo plástico. Vegetais cultivados 
nessas terras são prejudiciais ao homem. 
Dessa forma, muitas mudanças nocivas 
chegaram hoje à vida do homem. Portanto, nós 
não devemos recorrer a imitações e mudanças 
desnecessárias, particularmente no campo da 
educação. 

Viver no presente é da maior importância 

           Nós devemos seguir o nosso sistema 
nativo e experimentar a felicidade de viver no 
presente. Então, o nosso futuro também será 
feliz. Muitas pessoas estão preocupadas com 
seu futuro. Não remoam o passado, não se 
preocupem com o futuro. Passado é passado, 
esqueçam-no, não pensem sobre ele. O 
presente é importante. Ele não é um presente 
comum, é onipresente. Muitas pessoas se 
preocupam com o passado e futuro e estragam 
o presente. Nós devemos fazer um uso 
apropriado do nosso presente. As faculdades 
Sathya Sai são as únicas instituições que 
ensinam os estudantes a usar adequadamente 
o seu presente, embora o ambiente nessas 



instituições possa parecer o de uma 
instituição rural. 

           O futuro nem sempre traz felicidade. E 
no que diz respeito ao passado, quanta 
felicidade você experimentou nele? Portanto, 
vivam felizes no presente. Nada se perde 
quando você perde dinheiro. A aquisição de 
boas qualidades torna sua mente firme. Uma 
mente firme é uma boa mente. É a mente que 
acarreta as transformações na vida do 
homem. Mesmo os pais não conhecem a mente 
de seus filhos. Os pais também devem viver no 
presente. De que serve pensar no passado? 
Atualmente, nossos estudantes alcançaram 
grande progresso em muitos campos e 
estabeleceram ideais para todos. O que 
devemos fazer no presente? Seguir a 
máxima: Menos bagagem e mais conforto 
fazem da viagem um prazer. Nós não devemos, 
de forma alguma, nos preocupar com o 
passado; pensar nele não nos trará nenhum 
bem. Portanto, devemos conduzir nossas 
vidas no presente e alcançar progresso em 
todos os campos. Você deve compreender a 
importância da palavra “presente”. O que ela 
significa? Quando você está em uma aula, está 
presente, caso contrário, estaria ausente. A 
ausência reduzirá o seu valor. Em todo 
aspecto da sua vida, o presente é importante. 

           Vocês alcançam bons resultados em 
todas as matérias quando estão presentes. 
Portanto, pensem somente no agora. Hoje, 
muitas pessoas mais velhas têm ternas 
memórias de tempos passados e pensam, 
“Nosso tempo antigo era tão bom, mas tudo se 
tornou ruim no presente. Naqueles dias, as 
crianças respeitavam os mais velhos e se 
portavam com grande humildade. Elas 
reverenciavam os mais velhos e aprendiam 
coisas boas deles. De fato, não havia 
necessidade de professores, pois a avó da casa 
ensinava muitas coisas boas às crianças. 
Antigamente, todos levavam vidas felizes”. “O 
velho é ouro”, diz um provérbio antigo. Fiel a 

esse provérbio, as pessoas antigamente eram 
como ouro puro. Através de seus 
ensinamentos, elas ajudaram os outros a 
tomar o caminho nobre. Mas hoje nós 
danificamos esse caminho. Portanto, devemos 
reparar esses danos e novamente restaurar o 
caminho. 

Amem e sirvam sua terra natal 

           Hoje em dia, aonde quer que você vá, 
verá pessoas lutando entre si. Não há unidade 
ou pureza em parte alguma, mas há inimizade 
em todos os lugares. Vocês vêem que todos 
com quem cruzam estão irritados. Você fala 
com alguém, ele se opõe a você. Nós devemos, 
portanto, afastar as más qualidades como 
raiva, inveja, hipocrisia, etc. Não devemos 
nunca ferir ninguém, não devemos causar dor 
a ninguém. Ajudar sempre, ferir jamais. Vocês 
podem alcançar qualquer coisa através da 
unidade. Portanto, vocês devem sempre 
aderir ao nobre caminho da unidade. Por que 
Subhash Chandra Bose1 teve que deixar o 
país? Não foi nada além de inimizade. Quando 
ela surge ? Ela surge quando o egoísmo se 
apodera de vocês. Mesmo tendo que deixar o 
país, ele continuou servindo corajosamente as 
pessoas aonde quer que ele fosse. Nosso país 
está em uma terrível necessidade de tais 
pessoas nobres. Nossos professores também 
disseram, “Swami, nossos estudantes são 
muito bons. Eles podem produzir muitas 
mudanças positivas na sociedade. Muitos pais 
hoje mandam seus filhos para países 
estrangeiros. Mas por que eles devem mandá-
los para fora? Em vez disso, eles podem 
permanecer em nosso país e produzir 
mudanças na comunidade”. Ao invés de 
ganhar 10.000 rúpias por mês lá fora, é 
melhor se satisfazer com 1.000 rúpias em 
Bharat (Índia). Em países estrangeiros, 
mesmo a água potável é escassa. A vida está 
cheia de dificuldades. Metade do que 
ganharem irá para o aluguel, e todas as outras 
coisas são igualmente caras. Uma pequena 

http://eternocondutor.sathyasai.org.br/Set07/sbmaf.html#_ftn1


banana custa dez rúpias! De onde podem 
obter tanto dinheiro? Como podem criar seus 
filhos? Impossível! Em Bharat, seus filhos 
ficarão felizes e satisfeitos se lhes derem uma 
comida simples de arroz e chutney. 
Esquecendo-se dessa vida simples em nosso 
próprio país, as pessoas querem ir para o 
exterior, passando por todo tipo de 
dificuldades. 

 

           Eu nunca visitei nenhum país 
estrangeiro, com exceção da África Oriental. 
Mesmo na África Oriental, Eu passei a maior 
parte do tempo vendo animais selvagens nas 
florestas e observando suas boas qualidades. 
Lá eu vi grandes manadas de elefantes, que 
tinham uma aparência bela e majestosa. 
Ofereci bananas a alguns elefantes, que 
aceitaram com muita alegria, querendo mais. 
Suas orelhas eram grandes como uma peneira. 
Quando eles abanavam suas orelhas, 
mosquitos, que repousavam mesmo a uma 
grande distância, voavam para longe. Havia 
também muitas zebras e girafas, que se 

moviam felizes na floresta. Nenhum desses 
animais selvagens causa danos ao homem. 
Eles se mostrarão hostis a nós apenas se nos 
aproximarmos com a intenção de machucá-
los. Caso contrário, serão amigáveis conosco e 
nos seguirão como animais de estimação. Eu vi 
um grupo de leões sentados em um lugar com 
seus filhotes. Mesmo quando nos 
aproximamos muito deles, eles não 
mostraram nenhum sentimento de inimizade. 
Dessa forma, todos os animais selvagens se 
comportaram de um modo muito gentil. Suas 
más qualidades são refletidas nos animais. Se 
seus sentimentos forem bons, as cobras não 
lhes farão mal mesmo se vocês se deitarem ao 
lado delas. Caso contrário, mesmo sua vaca 
pode feri-los com seus chifres. Se uma pessoa 
está com raiva de você, qual é a razão? É 
apenas reação, reflexo e ressonância de seus 
próprios sentimentos. São apenas as más 
qualidades do homem que produzem uma 
mudança na natureza gentil de animais, 
pássaros e feras selvagens. Hoje em dia, há 
ódio e conflito até mesmo entre filhos de uma 
mesma mãe! Qual é a razão para esse ódio 
mútuo? As más qualidades deles são 
responsáveis por isso. Nós não devemos 
nunca dar espaço para tais qualidades. 

Cultivem fé inabalável em Deus 

           Vocês estudam em uma boa 
universidade. Defendam o bom nome dessa 
universidade com sua boa conduta. Se 
desejam obter um bom nome, vocês devem se 
juntar a boas companhias. Diga-me com quem 
você anda e eu lhe direi quem você é.Vocês se 
tornam como suas companhias; portanto, se 
associem a boas pessoas. É uma grande sorte 
se associar com boas companhias. Portanto, 
cultivem-nas e tentem desenvolver bondade 
em todos os campos. Ontem, as palestras 
proferidas por dois estudantes de mestrado 
em administração de empresas (M.B.A.) foram 
muito boas. Ouvi-los foi para Mim um grande 
prazer. Estamos muito felizes em ter esses 



bons rapazes em nossa universidade. Esses 
dois garotos ficaram em primeiro lugar em 
suas classes e foram presenteados com 
medalhas de ouro. Mas vocês não devem ficar 
satisfeitos com esses prêmios e recompensas. 
Vocês devem se tornar rapazes bons. O valor 
do ouro pode diminuir, mas não o valor da 
bondade. Portanto, vocês devem cultivar a 
bondade e ganhar um bom nome, que 
perdurará para sempre. 

            Antes de tudo, vocês devem 
desenvolver autoconfiança. Se tiverem 
autoconfiança, tudo se revelará bom para 
vocês. Devotos como Dhruva, Prahlada e 
Radha levaram suas vidas com sentimentos 
sagrados. Tudo se tornou bom para eles 
porque tinham bons pensamentos. O malvado 
Hiranyakasipu sujeitou Prahlada a todos os 
tipos de sofrimento. Ele tentou fazer com que 
Prahlada fosse atropelado por elefantes, mas 
Prahlada continuou cantando o divino nome 
de Narayana. Ele nunca teve medo dos 
elefantes, pois via Narayana também neles. 
Hiranyakasipu o jogou entre as cobras, mas 
ele escapou ileso. Quando ele foi empurrado 
do topo de uma montanha em direção ao mar 
profundo, o Senhor Narayana o segurou em 
Seus braços e o salvou. Dessa maneira, nunca 
será feito mal àquele que possui fé em Deus. 
Assim, vocês devem desenvolver fé resoluta. 
Sua fé firme em Deus lhes confere todos os 
tipos de conhecimento. Onde existe fé, existe 
amor. Onde existe amor, existe o atma 
(centelha divina). O atma não possui nome ou 
forma específica. De forma semelhante, a fé 
não possui forma e tampouco a divindade a 
possui.Amor é Deus. Vivam em Amor. Verdade 
é Deus, Deus é Verdade. Toda a criação emergiu 
da verdade. 

A criação emerge da verdade e se funde a ela, 
Existirá algum lugar do cosmos onde a 

verdade não exista? 
Visualize essa pura e imaculada verdade. 

 (Poema em télugo) 

           A percepção da verdade é sakshatkara 
(percepção de Deus). Portanto, nós devemos 
desenvolver fé nessa verdade. Não há dúvida 
que as pessoas têm fé, mas sua fé é oscilante. 
Como é a fé, assim é o resultado. Se vocês 
tiverem fé total, os resultados tenderão a ser 
bons em todos os sentidos. Quando 
confrontados com dificuldades, vocês tendem 
a perder sua fé. Vocês podem perder tudo, mas 
não a fé. Vocês devem considerá-la como sua 
própria vida. Eis o caminho que devem seguir. 
Vocês têm uma forte crença de que seus pais 
são seus pais. Mesmo se mil pessoas lhes 
disserem que eles não o são, vocês não 
aceitarão isso. Vocês devem ter essa fé total 
também em Deus. Deus irá a qualquer lugar 
para ajudar aqueles que tiverem tal fé 
inabalável Nele. Sua fé em Deus deve ser total. 
Vocês devem passar por uma grande 
quantidade de dificuldades e provações, e 
ainda assim sua fé deve permanecer firme. 
Ramadas trabalhou como tehsildar 
(administrador financeiro). Ele orou a Rama, 
“Swami, toda a riqueza que juntei foi gasta em 
Seu serviço”. Ele cantou assim: 

Oh, Ramachandra! Eu gastei dez mil moedas 
de ouro para enfeitar a Mãe Sita com um colar 

de ouro e outras dez mil para decorar Seu 
irmão Lakshmana com um cinto de ouro. Essa 

jóia que O adorna me custou outras dez mil 
moedas. Desconsiderando os meus esforços, 
Você exibe as jóias como se as tivesse obtido 

com Seu próprio dinheiro! 
(Poema em télugo) 

           O compassivo Senhor apareceu em 
pessoa diante do rei e deu o dinheiro devido a 
Ramadas. Mais tarde, Ramadas se arrependeu 
e orou por perdão, dizendo, “Incapaz de 
suportar as dificuldades do Seu teste, eu falei 
tais palavras duras. Oh, Senhor! Por favor, 
perdoe-me”. 

            Tudo na vida pode ser alcançado com a 
ajuda da graça de Deus. Quando vocês 



enfrentarem todos os testes de Deus com fé 
total e cumprirem o seu dever, vocês 
certamente terão sucesso. Vocês conhecem a 
profundidade da fé de devotos estrangeiros? 
Muitos deles vêm a Puttaparthi e vivem em 
pequenos acampamentos. Mesmo assim, eles 
estão muito felizes. Não é possível para 
ninguém descrever a felicidade deles, a qual é 
o resultado de sua fé resoluta. Se vocês 
tiverem tal fé forte em Deus, Ele tomará conta 
de vocês onde quer que estejam. 

Deus é seu único refúgio, onde quer que você 
esteja, 

Na floresta, no céu, na cidade ou no  vilarejo, 
no topo de uma montanha ou em meio ao mar 

profundo. 
(Poema em télugo) 

Estudem para serem firmes 

           Em primeiro lugar, vocês devem 
desenvolver confiança. A mera aquisição de 
conhecimento não é o bastante. Seu 
conhecimento pode ser vasto como um 
oceano, seu bom senso pode ser grande como 
o imponente Himalaia, mas se vocês não 
tiverem discernimento, tudo será inútil. É 
suficiente que tenham discernimento. Antes 
de empreender qualquer tarefa, sempre 
perguntem, “É bom ou ruim, é certo ou 
errado?”. Vocês subirão na vida se 
desenvolverem essa importante qualidade. 
Isso por si só é auto-percepção. Assim, é 
importante ter discernimento primeiro. 
Infelizmente, as pessoas adaptam seu 
discernimento aos seus interesses pessoais. O 
discernimento individual varia de pessoa para 
pessoa. A mesma coisa é vista por dez pessoas 
de dez diferentes formas. Vocês devem adotar 
um discernimento fundamental que seja 
benéfico à sociedade como um todo. Apenas o 
discernimento fundamental lhes dará auto-
satisfação que, por sua vez, os levará à auto-
realização. Assim, o discernimento 

apropriado é de suma importância para a 
auto-percepção. 

           Estudantes! Vocês são como ouro puro! 
Vocês são todos muito bons. Mas algumas 
vezes vocês encontram ondas de perturbação 
e de dúvidas em suas vidas. Muitas vezes, sua 
fé é abalada por algumas aberrações. Não 
prestem atenção a elas. Elas irão embora 
assim como vieram. Aconteça o que acontecer, 
vocês devem permanecer firmes e isentos de 
medo. Seus estudos visam apenas desenvolver 
a firmeza em vocês. Estudem para serem 
firmes. Tenham isso sempre em mente. Olhem 
para esses dois garotos. Como eles estão 
felizes! De fato, todos os estudantes de M.B.A. 
são bons. Não é possível dizer que um seja 
bom e outro, mal. O canto deles também é 
bom. São inteligentes, virtuosos e cheios de 
vigor. Eles serão valiosos aonde quer que 
forem. Esses rapazes deveriam permanecer 
para servir a instituição a fim de que possam 
transmitir sua bondade aos outros. 

           Não há nada grandioso em ir para o 
exterior e ganhar muito dinheiro com suas 
qualificações acadêmicas. O dinheiro vem e vai, 
a moralidade vem e cresce. Vocês devem 
desenvolver a moralidade. É o suficiente se 
você possuí-la. O que pode o dinheiro fazer? 
Vocês podem comê-lo? A menos que o gastem 
para comprar algo, não poderão acabar com 
sua fome. Portanto, o dinheiro não é o 
importante, e sim a moralidade. A fé vem 
primeiro, o trabalho, depois. Não abandonem 
sua sagrada cultura e seu amor por sua terra 
natal. Subhash Chandra Bose nunca se 
esqueceu de sua terra natal mesmo quando 
estava em outros países. Vocês devem 
proclamar com orgulho, “Essa é minha terra 
natal”. Não maculem a imagem da sagrada 
cultura de sua terra. Sejam felizes. 

– Do discurso de Bhagavan na ocasião do 
21° aniversário da Faculdade de 
Administração de Empresas, 



Contabilidade e Finanças da Universidade 
Sri Sathya Sai, no Salão Sai Kulwant, 
Prasanthi Nilayam, em 22 de agosto de 
2007 . 

1Subhash Chandra Bose – foi um dos mais proeminentes 
líderes do movimento de independência indiano. 

 

 

CELEBRAÇÕES EM PRASANTHI NILAYAM 

ACAMPAMENTO DE JOVENS DO ESTADO DE 
HIMACHAL PRADESH 

Alguns dias depois do término da Conferência 
Mundial Sri Sathya Sai de Jovens, realizada em 
Prasanthi Nilayam de 26 a 28 de julho de 
2007, foi organizado um acampamento de 
jovens pela Organização Sri Sathya Sai Seva de 
Himachal Pradesh de 2 a 6 de agosto no Salão 
de Conferências de Prasanthi Nilayam, com 
mais de 600 jovens do estado de Himachal 
Pradesh. Depois deste, uma série de 
acampamentos semelhantes foram propostos 
para serem organizados em Prashanti 
Nilayam pelas Organizações Sri Sathya Sai 
Seva de vários Estados da India, para levar 
adiante a tarefa de transformação da 
juventude através do serviço desinteressado e 
pela prática do código dos nove itens 
desadhana (disciplina espiritual) ensinada 
por Bhagavan. Muitos oradores eminentes 
falaram para os jovens durante o 
acampamento. As seções interativas que 
seguiram estas palestras esclareceram 
dúvidas e iluminaram as trajetórias de sua 
autotransformação. 

 

Durante o acampamento da juventude de 
Himachal Pradesh, os jovens apresentaram 
um programa cultural e musical em Sai 
Kulwant Hall em 5 de agosto de 2007. A 
foto mostra uma cena de dança Bhangra. 

Um grupo destes jovens apresentou um 
excelente programa musical e cultural em Sai 
Kulwant Hall no dia 5 de agosto de 2007, na 
Divina Presença de Bhagavan. A primeira 
parte do programa foi uma dança chamada 
bhangra, cuja espetacular performance 
arrebatou os espectadores. A segunda parte 
da programação incluiu três gawalis (estilo 
musical) móveis que expressaram o 
sentimento de profundo amor dos jovens por 
Bhagavan. O programa que teve início às 
16h10min e terminou às 17h. Bhagavan 
permaneceu sentado durante toda a 
apresentação, derramou Seu amor e bênçãos 
sobre os jovens no final e distribuiu-lhes 
roupas com Suas Divinas Mãos e também 
pousou com o grupo para fotos. Depois de uma 
breve seção de bhajans (cânticos devocionais) 
a programação foi concluída com o arathi a 
Bhagavan às 17h35min. Foi distribuída 
prasada a todos no final. 

UM  BRILHANTE CONCERTO MUSICAL 

Um brilhante concerto musical foi 
apresentado pela Orquestra Filarmônica de 
Câmara de Leipzig, Alemanha, no Sai Kulwant 
Hall na tarde de 4 de agosto de 2007 na Divina 

http://eternocondutor.sathyasai.org.br/Set07/sbmaf.html#_ftnref1


Presença de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. 
Este foi o concerto final depois da Orquestra 
ter se apresentado em muitas cidades de Índia 
em seu “Tributo Musical à Índia” em 2007. 

 

A Orquestra Filarmônica de Câmara de 
Leipzig, Alemanha, apresentou um concerto 
musical emocionante em Sai Kulwant Hall 
em 4 de agosto de 2007. 

O concerto compreendeu nove composições 
selecionadas de cinco mundialmente 
renomados compositores, a saber, Johannes 
Brahms, Ludwig Van Beethoven, L. 
Subramaniam, Felix Mendelssohn Bartholdy e 
Johann Strauss. A apresentação fascinou a 
audiência por mais de uma hora. Bhagavan 
permaneceu sentado durante a apresentação 
e abençoou os artistas ao final do concerto. Ele 
também distribuiu roupas com Suas Divinas 
Mãos e deu-lhes a ansiada oportunidade de 
tirar fotos com o grupo. O concerto que teve 
seu início às 16h20min, após o Divino Darshan 
de Bhagavan no Sai Kulwant Hall, finalizou às 
17h30min com sonoros aplausos da audiência 
que expressou desta forma seu profundo 
agrado pela performance. 

DEVOTOS DOS ESTADOS UNIDOS EM 
PEREGRINAÇÃO A PRASANTHI NILAYAM 

 Um grupo de devotos, incluindo 60 crianças 
Bal Vikas, veio do nordeste dos Estados 
Unidos para Prasanthi Nilayam em agosto de 
2007 e apresentou um excelente programa 
musical em Sai Kulwant Hall na tarde de 7 de 
agosto de 2007. A programação incluiu 12 
canções devocionais em inglês e hindi e 

enlevou a audiência por mais de uma hora. 
Cantadas com um profundo sentimento de 
devoção, as canções tocaram os corações de 
todos. 

 

Crianças Bal Vikas e devotos da região 
noroeste dos Estados Unidos apresentaram 
um programa musical excelente em Sai 
Kulwant Hall em 7 de agosto de 2007. 

A seção começou às 15h50min e finalizou às 
17h. Bhagavan permaneceu sentado durante 
toda a apresentação, e ao final abençoou os 
participantes e distribuiu relógios, roupas e 
presentes. Após breve seção de bhajans, o 
programa finalizou às 17h35min comarathi a 
Bhagavan. 

DEVOTOS DO DISTRITO DE 
KARIMNAGAR EM PEREGRINAÇÃO A 
PRASANTHI NILAYAM 

Mais de 4.000 devotos de Karimnagar, Distrito 
de Andra Pradesh, vieram Prasanthi Nilayam 
de 9 a 11 de agosto de 2007. Na tarde de 11 de 
agosto de 2007 estes devotos apresentaram 
um programa cultural na Sai Kulwant Hall, na 
Divina Presença de Bhagavan. A primeira 
parte que qual realçou os ensinamentos de 
Bhagavan, enaltecendo especialmente os 
eternos valores tradicionais da Índia e a 
importância da educação dos valores básicos 
para as crianças. 



 

Cena da peça “chaduvu” apresentada por 
devotos de Karimnagar, distrito de Andra 
Pradesh, em Sai Kulwant Hall, em 11 de 
agosto de 2007. 

A história simples foi desenvolvida através de 
diálogos adequados entremeados com bonitas 
canções e danças com as crianças. Ao final da 
peça, Bhagavan abençoou os integrantes e 
também materializou uma corrente de ouro 
para uma das crianças. A segunda parte do 
programa constituiu-se de cantos devocionais 
executados por cantores que encantaram a 
audiência por mais de uma hora e meia com 
suas doces e melodiosas canções. Ao término 
da programação, Bhagavan abençoou os 
participantes, distribuiu roupas e pousou para 
fotos com o grupo. A programação que 
começou às 15h55min, após o Darshan de 
Bhagavan no Sai Kulwant Hall, foi concluída 
com o arathi às 17h55min. Ao final, prasada 
foi distribuída a todos. 

60º ANIVERSÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DA 
ÍNDIA 

Uma grande e solene cerimônia foi realizada 
em Prasanthi Nilayam no dia 15 de agosto de 
2007, para celebrar o 60o aniversário da 
Independência da Índia. Os pontos 
culminantes desta cerimônia foram um 
comovente e inspirador Discurso de Bhagavan 
Sri Sathya Sai Baba, palestras feitas por três 
eminentes oradores, uma excelente 
programação contendo canções patrióticas e 
devocionais e uma peça teatral apresentada 

pelo Grupo de Jovens Sai de Bengala Ocidental. 
O local do evento foi o Sai Kulwant Hall que foi 
belamente decorado para esta importante 
ocasião. 

Palestras por Eminentes Oradores: O 
programa teve início às 16h05min, depois do 
Divino Darshan de Bhagavan no Sai Kulwant 
Hall. O primeiro orador a dirigir-se à 
assembléia foi o Dr. Venkataraman, ex-vice-
chanceler da Universidade Sri Sathya Sai. 
Citando um Discurso de Bhagavan, Dr. 
Venkatamaran discorreu detalhadamente 
sobre o verdadeiro significado de Swarajya tal 
como foi explicado por Bhagavan e exortou a 
todos para fazerem da Índia um gigante de 
moralidade do mundo em vez de ser uma 
superpotência ou uma potência nuclear. Para 
tanto, as pessoas devem libertar-se de seu “eu 
inferior” (ego) e fixar-se em seu “eu superior” 
e seguir o sistema educacional proposto por 
Bhagavan, baseado em valores que podem 
levar ao florescimento do caráter. Depois, 
outro vice-chanceler da Universidade Sri 
Sathya Sai, Sri S.V. Giri fez sua palestra 
estendendo suas saudações a todos os 
presentes nesta importante ocasião do 60o 
aniversário da Independência da Índia, Sri Giri 
referiu-se às várias datas importantes na 
história da independência, comparando-as 
com o desenvolvimento da saga da Vida e 
Missão de Bhagavan, que agora culminou no 
chamado esclarecedor que Ele faz à juventude 
do país para transformar a Índia através do 
serviço desinteressado, do auto-sacrifício e da 
auto-transformação. O último orador, Sri V. 
Srinivasan, Presidente da Organização Sri 
Sathya Sai Seva, referiu-se ao grande sacrifício 
feito por aqueles que lutaram pela libertação 
do País e observou que thyaga (sacrifício) foi 
o único meio para atingir swarajya , isto é, o 
preceito do atma. Sri Srinivasan exortou os 
jovens do país para seguirem o caminho de 
auto-sacrifício, mostrado pelos que lutaram 
pela liberdade, estabelecendo uma sociedade 



generosa e equalitária em Bharat (Índia) 
tornando-a um líder espiritual do mundo. 

Divino Discurso: depois destas palestras, 
Bhagavan generosamente abençoou os 
devotos com um tocante e inspirador 
Discurso, cheio de fervor patriótico, 
lembrando aos compatriotas do grande 
sacrifício feito por aqueles que lutaram pela 
liberdade. Ele discorreu sobre o importante 
papel desempenhado pelo famoso idealista 
Subhash Chandra Bose nesta luta. O Discurso, 
em realidade, foi uma impetuosa fluência de 
fervor patriótico, que inundou cada coração 
com este espírito. 

 

Canções patrióticas inspiradoras dos 
estudantes da Universidade Sri Sathya Sai 
provocaram resposta entusiasta dos devotos 
no Sai Kulwant Hall no 60º. Aniversário da 
Independência da Índia. 

Programa Musical: Depois do discurso de 
Bhagavan, os estudantes da Universidade Sri 
Sathya Sai apresentaram um programa de 
músicas patrióticas e cantos devocionais, 
começando com uma excelente interpretação 
da canção de Vande Mataram. Suas 
inspiradoras canções patrióticas obtiveram 
entusiástica resposta da audiência, que agitou 
bandeiras nacionais enquanto os estudantes 
apresentavam suas belas composições. 

 

Um teatro excelente, baseado na luta pela 
liberadade na Índia foi apresentado pelos 
jovens Sai de Bengala Ocidental no Sai Kulwant 
Hall em 15 de agosto de 2007. 

Peça Teatral pelos Jovens de Bengala 
Ocidental: A última parte da programação foi 
uma excelente peça teatral apresentada pelo 
grupo de Jovens Sai de Bengala Ocidental, cujo 
tema foi a luta pela libertação da Índia. 
Importante foi o fato desta peça fazer parte da 
programação do Acampamento de Jovens no 
Salão de Conferências em Prasanthi Nilayam 
de 13 a 17 de agosto de 2007, na qual mais de 
mil jovens de Bengala Ocidental tomaram 
parte. A peça retratou brilhantemente as 
cenas da luta pela libertação, através de 
contundentes diálogos entremeados por 
canções e danças adequadamente exibidas 
pelos jovens. Influentes apresentações, de 
quatro grandes líderes da Índia, 
representando Subhash Chandra Bose, 
Rabindranath Tagore, Swami Vivekananda e 
Mahatma Gandhi, exaltaram o espírito de 
patriotismo que a peça enaltecia. Ao final, foi 
expressa profunda gratidão a Bhagavan, que 
representa a maior fonte de inspiração para a 
juventude moderna, que visa a transformação 
do País numa terra de prosperidade, 
moralidade e espiritualidade. A peça que 
iniciou às 17h55min foi concluída às 
18h30min. Bhagavan acompanhou toda a 
apresentação, abençoou os intérpretes e 
posou para fotos com o grupo. A magnífica 
celebração do 60o aniversário da 



Independência da Índia terminou 
com arathi a Bhagavan às 18h30min. 

PEREGRINAÇÃO DE DEVOTOS DE 
VIJAYAWADA 

Cerca de 3.000 devotos vieram em 
peregrinação a Prasanthi Nilayam na terceira 
semana de agosto de 2007 para o Darshan e 
bênção de Bhagavan Sri Sathya  Sai Baba. 
Nesta ocasião um grupo de crianças Bal Vikas 
de Vijayawada apresentou um programa de 
cantos devocionais e danças no dia 18 de 
agosto de 2007 no Sai Kulwant Hall, na Divina 
Presença de Bhagavan. A programação 
iniciada após o darshan da tarde com uma 
prece ao Senhor Ganesha, terminou com uma 
emocionante demonstração de posturas de 
yoga e canções e danças relativas a esta 
prática. Bhagavan abençoou as crianças ao 
final do programa e materializou uma 
corrente de ouro para uma das meninas. 

ACAMPAMENTO DE JOVENS DO ESTADO DE 
TAMIL NADU 

A Organização Sri Sathya Sai Seva de Tamil 
Nadu organizou seu Acampamento de Jovens 
de 19 a 21 de agosto de 2007, no Salão de 
Conferências em Prasanthi Nilayam, da qual 
participaram mais de 4.500 jovens de várias 
regiões de Tamil Nadu. Muitos oradores 
eminentes dirigiram-se aos jovens, 
exortando-os a adotar um caminho de serviço 
desinteressado, visando sua auto-
transformação e serviço à comunidade  como 
um todo. 

21º ANIVERSÁRIO DA SBMAF 

A Escola de Administração de Empresas, 
Contabilidade e Finanças (SBMAF) da 
Universidade Sri Sathya Sai Baba completou 
21 anos de excelentes serviços à sociedade no 
dia 21 de agosto de 2007. Para marcar esta 
importante ocasião, Bhagavan abençoou os 

estudantes e o quadro de funcionários com um 
inspirador Discurso no dia 22 de agosto de 
2007. Além disso, aconteceram várias 
palestras por eminentes professores e 
estudantes da universidade versando sobre o 
impacto da Escola na sociedade, 
particularmente no aspecto corporativo e seu 
progresso sob orientação de Bhagavan Sri 
Sathya Sai Baba. 

A programação para celebrar este importante 
evento começou em 21 de agosto, à tarde, após 
a chegada de Bhagavan ao Sai Kulwant Hall às 
16h. Inicialmente o Reitor da SBMAF, Prof.U.S. 
Rao dirigiu-se à assembléia. Expressou 
gratidão a Bhagavan por tornar esta Escola de 
Administração tão especial e única, e ressaltou 
que estava provocando uma revolução 
silenciosa no mundo administrativo e a 
sociedade como um todo, pela inspiração do 
espírito de sacrifício e abnegação de seus 
estudantes, os quais têm dedicado suas vidas 
ao serviço da sociedade. Depois da palestra do 
Prof. Rao, falaram dois estudantes. O primeiro 
foi Sri Amey Deshpandey, um pesquisador da 
Universidade Sri Sathya Sai. Em discurso 
emocionado, entremeado por belas canções 
devocionais, o orador expressou gratidão a 
Bhagavan por permitir aos estudantes a rara 
oportunidade de testemunhar o 
desenvolvimento de Seu Divino Plano de 
transformação do mundo e por fazê-los parte 
de Sua divina Missão. O segundo orador foi o 
Dr. Subhash Subramanyam, que cantou 
melodiosas canções e transmitiu sua gratidão 
a Bhagavan por estar transformando a vida de 
seus estudantes a partir de Sua Divina 
orientação e amor. 

Na manhã de 22 de agosto de 2007, Bhagavan 
veio ao Sai Kulwant Hall às 8h15min. A 
programação teve início às 8h30min com uma 
abertura de Sri Anil Vinayak Gokak, Vice-
diretor da Universidade Sri Sathya Sai. Sri 
Gokak expressou gratidão a Bhagavan  por 
promover a oportunidade de celebrar este 



evento em Sua Divina Presença. Ele 
aconselhou os estudantes a cultivar pureza de 
coração, experimentar bem-aventurança  e 
atingir a auto-realização, já que é este o 
objetivo da vida. Depois da palestra  de Sri 
Gokak, Bhagavan chamou os dois oradores 
que falaram no dia anterior, abençoou-os e 
materializou corrente de ouro para ambos. 
Em seguida, Bhagavan abençoou a assembléia 
com Seu Discurso (texto completo em outro 
local). A programação foi finalizada às 
10h05min com oferecimento de arathi a 
Bhagavan. 

Dois oradores falaram ao auditório na tarde 
de 22 de agosto de 2007. O primeiro a falar foi 
Sri Lokesh Aswani, um estudante do segundo 
ano de MBA da Universidade Sri Sathya Sai. 
Dissertando sobre a importância do serviço 
desinteressado, Sri Aswani expressou sua 
gratidão a Bhagavan por promover 
oportunidade aos estudantes e devotos de 
participar de Sua Divina Missão, criando 
instituições educacionais, hospitais e outras 
entidades de serviço social. O segundo orador 
foi o Prof. A. Anantha Raman da Universidade 
Sri Sathya Sai. O ilustre orador falou sobre os 
projetos de água e serviço social de Bhagavan 
e observou que tudo isto não é só resultado da 
Divina Vontade de Bhagavan, mas também 
dos ideais mundiais de como servir à 
humanidade com amor altruista. 

No dia 23 de agosto dois oradores foram 
abençoados por Bhagavan depois de falarem à 
audiência em Sai Kulwant Hall. O primeiro 
orador foi Sri Sathyabrata Paul, um estudante 
do 2o ano de MBA da Universidade Sri Sathya 
Sai que narrou suas experiências pessoais com 
a graça de Bhagavan, e observou que a própria 
vida de Bhagavan era o mais sagrado texto 
para todos seguirem e se beneficiarem. O 
segundo orador foi Sri G. Srirangarajan, Prof. 
da Universidade que descreveu como 
Bhagavan ensina esclarecedoras lições aos 
estudantes através de Suas conversas. 

No dia 24 de agosto de 2007 - último dia desta 
programação - dois eminentes palestrantes 
dirigiram-se à assembléia. O primeiro orador 
foi Dr. G. Veenkataram, ex-vice-chanceler da 
Universidade Sri Sathya Sai, que pontuou que 
ambos, tanto a vida de Bhagavan quanto as 
instituições realizadas por Ele, eram faróis de 
luz para a humanidade progredir no caminho 
da transformação e liberação. O sábio orador 
relatou que era a primeira vez na história da 
humanidade que uma mensagem de um 
Avatar era divulgada instantaneamente em 
todas as partes do mundo através de vários 
tipos de mídia, tais como a revista “O Eterno 
Condutor”, o Book Trust1 e a Radio Sai Global 
Harmony. O último orador desta 
esclarecedora programação de palestras foi o 
Prof. M. Veerabhadraiah, membro da 
Universidade Sri Sathya Sai. O ilustre orador 
descreveu vários incidentes reportando a 
onipresença de Bhagavan e observou que se 
pode experimentar bem-aventurança da 
Divindade de Bhagavan onde quer que se 
esteja, com profunda devoção e pureza de 
coração. 

VARALAKSHMI VRATA 

Mais de mil senhoras participaram da 
adoração à deusa Lakshmi numa auspiciosa 
cerimônia de Varalakshmi Vrata no Sai 
Kulwant Hall, na manhã do dia 24 de agosto de 
2007. Nesta ocasião, belas decorações 
enfeitaram o Sai Kulwant Hall, especialmente 
o palco, onde foi colocado um altar para a 
deusa Lakshmi. 



 

Senhoras adorando a Deusa Lakshmi durante 
o Vralakshmi Vrata, realizado no Sai Kulwant 
Hall em 24 de agosto de 2007. 

Bhagavan veio ao Sai Kulwant Hall às 
8h30min e abençoou a inauguração da 
apresentação, acendendo a lâmpada sagrada. 
A apresentação de Vrata, começou em 
seguida. Quando o sacerdote principal deu 
instruções para a apresentação, todas as 
senhoras começaram a realizar os rituais para 
a veneração da deusa com seu material 
depuja que os organizadores dispuseram para 
elas. A homenagem continuou por 
aproximadamente uma hora e meia e veio a 
um final feliz com arathi a Bhagavan às 
10h10min. 

BHAGAVAN VISITA O ESCRITÓRIO DA 
SSSBPT 

Foi um dia memorável e uma ocasião festiva 
para os integrantes do Book Trust, quando 
Bhagavan fez uma visita ao seu escritório em 
24 de agosto de 2007. A ocasião foi referente 
ao 6o. aniversário de inauguração do prédio 
que Bhagavan havia inaugurado em 23 de 
agosto de 2001. a programação teve início 
quando Bhagavan acendeu a lâmpada 
sagrada. Durante esta visita, Bhagavan 
ofereceu um belo Discurso (texto completo em 
outro local) acompanhou um vídeo exibido 
pelo Book Trust e visitou vários 
departamentos e abençoou os funcionários. 

 

Bhagavan no salão central do escritório de Sri 
Sathya Sai Books and Publications Trust1, 
visitado graciosamente em 24 de agosto de 
2007. 

Quando Bhagavan chegou às 8h50min, foi 
tradicionalmente recebido com 
Purnakumbham1, cantos védicos e bhajans. 
Falando nesta ocasião, o representante do 
Trust, Sri K.S. Rajan disse que esta visita de 
Bhagavan deveria ser gravada em letras de 
ouro nos anais do Book Trust. Relatando 
brevemente sobre o progresso feito na 
empresa, Sri Rajan disse que a mensagem de 
Bhagavan foi espalhada pelos quatro cantos 
do mundo, através da revista “O Eterno 
Condutor”, livros e áudio-visuais. Ele 
observou que tudo isso só foi possível  pela 
graça de Bhagavan e concluiu seu discurso 
com uma prece a Bhagavan para que ele se 
dirigisse aos funcionários, para que pudessem 
guardar suas palavras em seus corações e agir 
de acordo com elas. Bhagavan permaneceu 
mais de uma hora no escritório do Book Trust 
e saiu para Sai Kulwant Hall às 10h05min, 
após abençoar a prasada e aceitar o arathi. 

1o ANIVERSÁRIO DO DEPARTAMENTO DE 
ORTOPEDIA, SSSIHMS 

No dia 13 de julho de 2007, o Departamento 
de Ortopedia do Instituto Superior de Ciências 
Médicas de Prasanthigram, Puttaparthi, 
completou um ano de sua fundação. 
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No último ano depois de sua inauguração, 
mais de 20.000 pacientes externos foram 
atendidos e aproximadamente mil cirurgias 
maiores foram realizadas com sucesso. As 
cirurgias realizadas compreenderam 
artroplastias, cirurgias de coluna, todos os 
tipos de cirurgias maiores em fraturas, 
cirurgias artroscópicas, método Ilizarov de 
tratamento e cirurgias para correção de 
deformidades congênitas e ortopedia 
pediátrica. Deve ser observado que todos os 
tratamentos são totalmente gratuitos, 
independentemente de casta, religião, sexo, 
nacionalidade ou condição social. 

ENCONTRO DE PRESIDENTES DISTRITAIS E 
OFICIAIS DOS ESCRITÓRIOS NA ÍNDIA 

Foi realizado um Encontro de Presidentes 
Distritais e Oficiais dos Escritórios na Índia em 
Prasanthi Nilayam, de 29 a 31 de agosto de 
2007 com mais de 700 participantes de todos 
os Estados da Índia presentes no evento. Após 
o Divino Darshan de Bhagavan Sri Sathya Sai 
Baba no Sai Kulwant Hall, na manhã de 29 de 
agosto de 2007 deu-se o início aos trabalhos. 

Os trabalhos, bastante intensos, foram 
realizados no Salão de Conferências de 
Prasanthi Nilayam. Quatro grandes telas 
foram dispostas para projetores LCD, para 
permitir boas apresentações aos delegados. 

Duas apresentações foram feitas na primeira 
seção, da manhã do dia 29 de agosto. A 
primeira foi sobre Tecnologia e Grupo de 
Informática. Foi enfatizada a iniciativa de 
tecnologia no campo da purificação de águas, 
saneamento, agricultura, moradia, “software”, 
energia, etc., que foram implantadas em vários 
locais rurais de diferentes regiões do país. A 
segunda apresentação foi sobre o “website” de 
Sai Yuvak e seu trabalho, dando detalhes das 
facilidades disponíveis aos membros da 
Organização para manter-se lado a lado nas 
atividades dos jovens através da Índia. Todos 

os delegados reuniram-se à tarde para o 
Darshan e bhajans. Á noite voltaram ao Salão 
de Conferências para a segunda seção de 
trabalhos que consistiu de palestras de Sri K. 
Chakravarti, Secretário do Sathya Sai Central 
Trust, Sri S.V. Giri ex-Vice-Chanceler da 
Universidade Sri Sathya Sai, Dr. G. 
Venkataraman, ex-Vice-Chanceler e Dr. 
Safaya, Diretor do Hospital de Super-
Especialidades. Todos os oradores 
proporcionaram esclarecimentos aos 
participantes sobre Grama Seva, Prasanthi 
Seva, Atividade do Estúdio Digital de 
Prasanthi e da Rádio Sai Global Harmony, 
além de orientações para os acampamentos 
médicos e os deveres do Seva Dal. 

Depois do darshan da manhã de 30 de agosto, 
a terceira seção da Conferência teve início com 
Sri Anil Gokak, Vice-Chanceler da 
Universidade do Sistema Sai de Educação 
Integral e, a seguir, com uma apresentação de 
Sri Shashank Shah, pesquisador que ofereceu 
aos estudantes perspectivas sobre a 
Universidade Sai de Educação Integral. Depois 
disso, Sri Srirangarajan, professor da 
Universidade, dissertou sobre como o público 
externo ao método vê o produto da 
Universidade. Sri Nimesh Pandya, um diretor 
e professor, membro do Instituto Sathya Sai 
de Educação de Mumbai, falou sobre a 
importância do Educare para a Organização 
Sai. A quarta parte da Conferência 
desenvolvida à noite, mostrou uma detalhada 
apresentação do Programa Sri Sathya Sai para 
Vilas Integradas (SSS VIP). O foco foi sobre a 
atividade de Grama Seva, baseada em cada 
família do local, e a forma como a Organização 
poderia crescer a partir desta unidade básica 
para servir toda a vila em base sustentável e 
holística. Logo após, Sri Vinay Kumar, um 
jovem líder de Karnataka, compartilhou suas 
experiências em Grama Seva ocorridas perto 
de Bangalore, na qual os organizadores 
sentiram constantemente a Presença de 
Bhagavan. 



Em 31 de agosto, depois do darshan matinal, a 
quinta e última seção da Conferência mostrou 
detalhada e inspiradora apresentação sobre o 
trabalho do Projeto de Hospital Móvel em 
Puttaparthi Madal pelo Dr. Narasimhan, 
coordenador deste Projeto. Em seguida, Sri 
Srinivas Yalamati de Hyderabad, relatou 
algumas experiências dos jovens de 
Hyderabad nas atividades de Grama Seva. 
Naquela tarde, quando todos os participantes 
se reuniram para o darshan, Bhagavan, em sua 
infinita compaixão, distribuiu pessoalmente a 
todos os 700 delegados, um símbolo de Seu 
amor e graça, na forma de Sua própria 
insígnia. 

1Book Trust – O Sri Sathya Sai Books & Publications 
Trust é o órgão responsável pela impressão e 
publicação de livros e materiais com os ensinamentos 
de Sai Baba. 

2Purnakumbham – "Pote cheio", indicando complitude 
da vida, abundância - relacionados a cerimônias ou 
rituais. Pote adornado com pó de cúrcuma, pó de flor 
cracus sativus, pasta de sândalo e um cordão de algodão 
imerso em pasta de cúrcuma; é oferecido a um Guru em 
um templo para que sejam realizados os desejos no ano 
que se inicia e supõe-se que satisfaça os desejos não 
realizados de nossos ancestrais. 

 

 

AS VERDADES ETERNAS DEVEM SER O 
TEMA DOS LIVROS 

DISCURSO NO ESCRITÓRIO DO SRI 
SATHYA SAI BOOKS & PUBLICATIONS 
TRUST1  

           Todos os ex-estudantes que trabalham 
aqui estão realizando seus deveres com 
estabilidade e devoção. É devido a seu esforço 
que esta Tenda de Livros fez grandes 
progressos. Não é suficiente apenas lançar os 
livros; vocês devem colocar em prática seu 
conteúdo. Precisam entender e assimilar 

todos os ensinamentos que estão nos livros e 
praticá-los. Pustaka (livro), mastaka (mente) 
e hasta (mão) devem estar em harmonia. 

Ler sem Praticar é Inútil 

           Hoje em dia, o mundo precisa de serviço. 
Vocês devem amar a todos. Amem a todos, 
sirvam a todos. Isso é o que devem fazer. 
Qualquer trabalho que realizem, façam com o 
sentimento de que estão fazendo o trabalho de 
Deus. Não há lugar neste mundo onde Deus 
não esteja presente. Ele permeia tudo. Nunca 
duvidem de que Deus está aqui e não lá. Ele 
está em todos os lugares. Deus está em vocês, 
com vocês, acima de vocês, abaixo de vocês, ao 
redor de vocês. Qualquer coisa que acontece é 
devido unicamente à Vontade de Deus, e não 
meramente aos seus próprios esforços. 
(Bhagavan mostra Seu lenço). Aqui vocês 
vêem um tecido. Parece ser um pano, mas na 
verdade não é, é um conjunto de fios. Os fios 
são feitos a partir do algodão. Na seqüência: 
primeiro o algodão, depois o fio e depois o 
tecido. Da mesma forma, vocês não são uma 
pessoa, mas três: a que vocês pensam que são, 
a que os outros pensam que são, e a que vocês 
realmente são. 
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           Com relação a um livro, da mesma 
forma, há três pessoas envolvidas: quem o 
escreve, quem o imprime, e quem o lê. 
Publicar livros apenas não é importante. É 
mais importante publicar bons livros que 
ampliem a visão das pessoas no mundo 
inteiro. Não devemos ter mentes estreitas, 
devemos desenvolver sentimentos amplos. 
Devemos publicar livros que sejam essenciais 
para todos. O dinheiro não é importante, a 
moralidade é importante. O dinheiro vem e vai, 
a moralidade vem e cresce. Devemos 
desenvolver moralidade. Muitos livros são 
escritos, muitas pessoas os lêem, mas tudo 
isso é inútil se nada é colocado em prática. 
Devemos colocar em prática ao menos um 
princípio contido nos livros que lemos. Pode 
haver muitos tipos de alimentos em um prato, 
mas nossa fome não se satisfaz se 
simplesmente repetirmos os nomes desses 
alimentos.  Selecionem ao menos um alimento 
e comam. 

           Inúmeros livros foram escritos sobre 
Swami. Mas vocês colocam em prática ao 
menos um princípio contido neles? Não. Qual 
a utilidade de ler livros se não colocam nada 
em prática? Se lerem dez ensinamentos em 
um livro, pratiquem ao menos um deles. 
Apenas então obterão a força e habilidade 
necessárias a partir da leitura. 

Os Escritores e os Editores devem ter 
Pureza de Coração 

           Nosso Rajan está se esforçando muito 
para desenvolver o Book Trust1. Ele está 
fazendo muito mais do esperado de uma 
pessoa com sua idade. Os estudantes também 
estão cooperando, criando, dessa forma, um 
ambiente agradável que leva a um ótimo 
funcionamento do Trust. Imaginem um local 
de trabalho: os bons resultados são possíveis 
apenas através da cooperação. Que tipo de 
cooperação é necessária? Deve ser baseada no 
relacionamento emocional entre as pessoas. 

Não apenas isso, vocês devem conhecer cada 
um a mente do outro e desenvolver um 
entendimento perfeito. 

           Todos são um, atuem de forma 
semelhante com todos. Todos devem trabalhar 
com unidade. Um pode escrever o livro, outro 
pode imprimir e outro pode vender. Mas todos 
devem trabalhar em perfeita harmonia. 
Quando há unidade, há paz e harmonia. Como 
podem desenvolver a pureza? A pureza não é 
possível quando há sentimentos negativos em 
nossa mente. Primeiro, deve  haver unidade. 
Onde há unidade, haverá pureza. Onde há 
pureza, a divindade se manifesta. Portanto, 
primeiro de tudo é preciso desenvolver 
unidade e pureza. Somente então poderá ser 
obtida a divindade. Assim, todos devem estar 
unidos. O que Eu vejo não é o pustaka (livro) 
que vocês imprimem, Eu vejo suamastaka 
(mente). Rajan traz tantos livros e outras 
publicações para Mim que são impressas 
pelo Trust, mas isso não Me dá nenhuma 
satisfação. Eu vejo a pureza do coração da 
pessoa que escreveu o livro. O sabor do 
alimento será bom se for feito em um 
recipiente limpo. A limpeza do recipiente é 
muito importante. Da mesma forma é a pureza 
do coração. Portanto, tornem seus corações 
puros e sagrados. 

Controlem seus Desejos 

           Tudo pode mudar no mundo, mas o 
coração não muda. Estou me referindo ao 
coração espiritual, não ao coração físico. 
Coração espiritual significa Deus. Deus não 
tem uma forma específica. Ele recebe o nome 
de atma (centelha divina), que está presente 
em todos os lugares. Mas vocês não podem 
percebê-la quando fica escondida pelas 
nuvens de seus pensamentos e desejos. A lua 
sempre está presente no céu, mas não 
poderão vê-la quando está coberta por 
nuvens. Vocês não podem negar a presença da 
lua apenas porque está coberta pelas nuvens. 
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Se querem ver a lua, precisam esperar algum 
tempo. Poderão vê-la após as nuvens terem 
desaparecido. Chandrama Manaso Jataha 
Chaksho Suryo Ajayata (a lua nasceu da mente 
e o sol nasceu dos olhos do Ser Supremo). 
Atmabrilha como a lua no céu de nosso 
coração. Mas, às vezes, está coberta pelas 
nuvens de nossos pensamentos e desejos. Em 
algumas estações, há nuvens densas. Nestes 
momentos, não podem ver a lua. Da mesma 
forma, o atma está imanente em todos. Não 
podem ver devido às nuvens densas de seus 
pensamentos e desejos. Por isso, devem 
controlar seus desejos. Menos bagagem e mais 
conforto tornam a viagem prazerosa. 

           Vocês podem experimentar imensa 
felicidade se reduzirem a bagagem dos seus 
desejos que escurecem sua felicidade. Quando 
reduzirem os desejos, tudo se tornará bom 
para vocês. Isto é referido como vairagya 
(renúncia) no Vedanta. O que significa 
vairagya? Significa reduzir seus desejos. Não 
aumentem seus desejos dia após dia. Na 
medida em que o corpo envelhece, a duração 
da vida se reduz a cada dia que passa. 
Portanto, será muito proveitoso se reduzirem 
os desejos. Poderão estar sempre felizes 
quando reduzirem os desejos. Poderão ler 
qualquer quantidade de números e ouvir todo 
tipo de textos sagrados. Mas, primeiro e mais 
importante, devem reduzir seus desejos. Só 
então poderão obter benefício dos textos. 
Todos têm desejos, mas alguns são 
necessários e alguns não. Quando acordamos 
pela manhã, o que fazemos? Levantamos da 
cama cheios de desejos. 

Oh homens! Vocês lutam duro na vida 
simplesmente para encher a 

barriga. Adquirem diversos tipos de 
conhecimentos de vários campos. Indaguem-se 

e examinem-se quanto à grande alegria que 
têm obtido passando todo o tempo - do 
amanhecer até o anoitecer - adquirindo 

conhecimento mundano e ganhando a vida 

enquanto esquecem-se de Deus 
(Poema em télugu) 

Desenvolvam uma Devoção Firme 

           Qualquer coisa que façam será um 
desperdício se esquecerem de Deus. 
Mantenham Deus como seu maior objetivo. 
Deus não está em uma terra distante. Ele está 
presente em todos os lugares. As pessoas 
podem dizer váias coisas, vocês podem passar 
por várias dificuldades, mas não devem 
esquecer de Deus nunca. Apenas quando 
tiverem uma devoção tão pura, firme e 
inabalável podem ser chamados de 
verdadeiros devotos. Não podem se chamar 
devotos se tiverem uma devoção instável e 
abalável. Sua devoção deve ser plena e total, 
como um oceano, que está sempre cheio e não 
diminui jamais. Por um lado, suas águas se 
evaporam, e por outro, os rios seguem 
vertendo água, mantendo o oceano sempre 
cheio. Tornem seus corações como o oceano. 
Não permitam que se perturbe pelas ondas 
dos desejos. Podem surgir muitas ondas, mas 
o oceano sempre mantém seu estado original. 
Assim, mantenham seus corações sempre 
puros, firmes e desinteressados. 

 



           Nosso Rajan está se esforçando muito 
para fazer mudanças na publicação de livros. 
Ele publicou vários livros bons para o 80º 
Aniversário. Façam seu trabalho sem 
qualquer tipo de expectativa. Qualquer coisa 
que façam, façam com oferenda a Deus.Sarva 
karma Bhagavad preetyartham (façam todas 
as ações para agradar a Deus). Isso é 
verdadeira devoção. Não observem diferenças 
como "Este é meu trabalho, aquele é trabalho 
de Swami e aquele trabalho pertence 
ao mandir (templo) ou ao público." Todos os 
trabalhos são trabalhos de Deus. Quem 
escreve o livro, quem o imprime e quem o lê, 
todos são um. Nunca abriguem sentimentos 
de diferença. Vocês podem desenvolver uma 
devoção firme apenas quando não 
observarem diferenças. Sua devoção deve ser 
sempre firme. Uma devoção que se abala não 
é útil. O que acontece quando têm uma mente 
oscilante? Toda sua vida se torna instável. Não 
dêem lugar à instabilidade de sua mente. Os 
desejos e os pensamentos podem surgir, mas 
devemos usar nosso poder de discernimento 
para determinar "Isto é bom ou ruim? Isto está 
certo ou errado?". Quando souberem que algo 
está certo, sigam-no, nunca o deixem. Seu 
discernimento é como um sinal. Nunca 
ignorem esse sinal. Quando a sua voz interior 
diz que algo está certo, devem segui-la 
escrupulosamente, independente do que os 
outros digam. Deixem as pessoas falarem o 
que quiserem, mas devemos nos manter 
firmes em nossa mente. A grandeza não jaz em 
publicar livros, entendam a essência contida 
neles. A essência é de fundamental 
importância. Não podem haver livros sem 
conteúdo. Da mesma forma, não pode haver 
conteúdo sem um tema. Que tipo de temas 
devem escolher? Devem escolher aqueles 
relacionados com o coração. Ignorem aqueles 
assuntos que os farão ignorar a voz do 
coração. 

           Os escritores devem escrever bons 
livros, que sejam benéficos para os leitores. 

Não devemos publicar livros de baixo nível 
que criem desejos mundanos inferiores nos 
leitores. Qual o destino desses livros? 
Ninguém os lê. As verdades eternas devem ser 
o assunto dos livros, para que fiquem 
impressas nos corações dos leitores. Devemos 
agir sem nos desviar do caminho de Sathya 
(verdade) e dharma (retidão). Sathya e 
dharma não são diferentes entre si. 

           Sathyannasti paro dharma (não há 
dharma maior que a aderência à verdade) 
Sathya e dharma são uma mesma coisa. Sem 
dharma, não pode haver sathya, e sem Sathya 
não pode haver dharma. Eles são 
interdependentes e como imagens 
espelhadas. Podemos obter qualquer coisa 
quando seguimos sathya e dharma. Quando as 
tornamos nosso objetivo, com certeza 
atingimos a finalidade de nossa vida. Hoje não 
é possível explicar esse assunto em detalhes 
devido ao tempo limitado. Eu gostaria de dizer 
algo relacionado à publicação de livros, nada 
mais. Que tipo de livros devem publicar? 
Devem publicar apenas bons livros. Vocês 
ouviram diversos discursos e leram muitos 
livros. Apreciem tudo que ouviram em seus 
corações e tentem colocar em prática. 

– Do discurso de Bhagavan, no Sai Kulwant 
Hall, em 15 de Setembro de 2006, 
por ocasião do Ati Rudra Maha Yajna 
realizado em Prasanthi Nilayam. 

1Book Trust – O Sri Sathya Sai Books & Publications 

Trust é a instituição responsável pela impressão e 

publicação de livros e materiais com os ensinamentos 

de Sai Baba. 
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CELEBRAÇÕES DE ONAM EM PRASANTHI 
NILAYAM 

Este ano, como em anos anteriores, milhares 
de devotos de Kerala vieram também para 
Prasanthi Nilayam, para celebrar o sagrado 
festival de Onam na Divina Presença de 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Além da 
principal atividade realizada no dia de Onam – 
27 de agosto de 2007 – muitos outros 
programas musicais e culturais foram 
apresentados por devotos e crianças Bal Vikas 
de Kerala, nos dias 25,26 e 28 de agosto de 
2007. 

Um teatro com dança: Krishna Kripa 

Na véspera do festival sagrado de Onam, as 
crianças Bal Vikas dos distritos de Kozhikode 
e Malappuram, de Kerala apresentaram uma 
dança/teatro retratando a história do amor do 
Senhor Krishna por Seu companheiro e amigo 
de infância Sudama e a firme devoção de 
Sudama por  Krishna. Apresentado no Sai 
Kulwant Hall na tarde do dia 25 de agosto de 
2007, a dança/teatro – apropriadamente 
intitulada “Sai Kripa”  representou a 
compaixão (kripa) do Senhor por Seu ardente 
devoto, Sudama. 

 

Teatro “Krishna kripa” apresentado pelas 
crianças Bal Vikas dos distritos de Kerala - 
Kozhikode e Malappuram - retratando a 
história da amizade de Krishna e Sudama. 

As excelentes danças das crianças, a doce 
música, as melodiosas canções devocionais e a 
perfeita coreografia fez do drama uma 
excelente apresentação. O drama que iniciou 
às 16h, teve seu desfecho às 17h. Bhagavan 
abençoou as crianças ao final da dramatização 
e posou com eles, para foto em grupo. Ele 
materializou uma corrente de ouro para a 
criança que desempenhou o papel de Sudama. 
Depois de uma breve sessão de cânticos 
devocionais (bhajans), conduzida pelos 
devotos de Kerala, a Programação finalizou 
com o arati às 17h20min. Alimento abençoado 
(prasadam) foi distribuído para todos ao final. 

Excelente Música Devocional 

Na tarde do dia 26 de agosto de 2007, três 
artistas cativaram os devotos no Sai Kulwant 
Hall com suas excelentes apresentações 
musicais. A primeira apresentação foi feita por 
Sra. Ambili, uma renomada dubladora. Após o 
Divino Darshan de Bhagavan no Sai Kulwant 
Hall, às 16h10min, o programa começou com 
uma oração de glorificação ao Senhor 
Ganesha, seguida por canções devocionais 
para a glória de Krishna, Rama, Shiva e Sita. A 
cantora concluiu sua apresentação com uma 
bonita interpretação da popular canção 
“Sathyam Sivam Sundaram”. Ao final de sua 
performance, os artistas que providenciaram 
o suporte musical para a apresentação da 
cantora, apresentaram uma sinfonia musical 
para o deleite de todos. 

O segundo programa foi uma apresentação 
musical de música devocional Carnatic1, 
interpretada por Sri Ranganatha Sharma e seu 
grupo. O cantor começou invocando o Senhor 
Ganesha com a canção “Gajananam Bhuta 
Ganadi Sevitam”, para, a seguir, apresentar 
três famosas composições de Thyagaraja2. 

Sua próxima apresentação foi uma popular 
composição tamil, seguida por uma 
inspiradora interpretação de uma canção 
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devocional de Mira3 “Tum Bin Meri Kaun 
Khabar Le”. Ele interpretou a seguir uma 
composição profundamente devocional 
“Twameva Mathacha Pitha Twameva” seguida 
por uma canção devocional a Sai  
“Parthishwari Jagat Janani”. Quando o ritmo 
da canção se tornou mais rápido, todos os 
devotos acompanharam com palmas 
ritmadas, dando ao concerto uma conclusão 
apropriada. 

O último item, da programação do dia, foi um 
belo recital de Vina4 pelo professor M. 
Veerabhadraiah, um membro do corpo 
docente da Universidade Sri Sathya Sai. Para 
começar, o artista apresentou um bhajan 
popular ao Senhor Ganesha, seguida de uma 
brilhante interpretação de canções 
devocionais. 

Ao final desta apresentação musical, 
Bhagavan abençoou todos os artistas e 
distribuiu roupas para eles. A programação do 
dia foi concluida com a canção devocional 
liderada pelas crianças Bal Vikas de Kerala. Às 
18h10min, ao final dos bhajans, o arati foi 
oferecido a Bhagavan. 

Cerimônia de Onam 

O dia de Onam foi celebrado no 27 de agosto 
de 2007. O Sai Kulwant Hall foi lindamente 
ornado com enfeites de fitas coloridas, 
delicadas folhas de coqueiro e outras belas 
decorações com flores. Um tapete floral e uma 
estrutura piramidal - simbolizando a deidade 
de Onam (Onathappan) - foram também 
colocados em frente ao palco. 

Bhagavan veio para o Sai Kulwant Hall às 
8h35min em uma grande procissão conduzida 
por uma banda de instrumentos de sopro e 
percussão da Universidade Sri Sathya Sai, as 
crianças Bal Vikas de Kerala segurando 
lamparinas em suas mãos e o grupo de 
cânticos Védicos com Purnakumbham5. 

Quando Bhagavan entrou no Mandir entre os 
sagrados cantos Védicos, a trupe Nadasvaram 
(instrumento de sopro do sul da Índia), da 
Universidade, deu as boas vindas à Bhagavan 
com seus bhajans, que preencheram cada 
coração com divinas vibrações. O arati foi 
oferecido a Bhagavan ao final às 9h25min. 

Um teatro com dança: Thyagaraja 

Na tarde de 27 de agosto, o programa 
começou às 15h45min, depois do darshan de 
Bhagavan no Sai Kulwant Hall. Depois que 
Bhagavan ocupou Seu assento no palco, os 
estudantes de Sri Sathya Sai Vidya Vihar, 
Alwaye (Kerala) apresentaram uma peça 
intitulada  “Thyagaraja”  retratando vários 
incidentes da vida deste legendário musico e 
devoto do Senhor Rama. 

 

Estudantes de Sri Sathya Sai Vidya Vihar, 
Alwaye, encenando “Thyagaraja” no Sai 
Kulwant Hall em 27 de agosto de 2007. 

A magnífica representação das crianças, os 
apropriados costumes, as lindas 
interpretações das composições de 
Thyagaraja, a brilhante música e a excelente 
direção fez da peça uma excepcional 
apresentação.  Ao final, Bhagavan abençoou as 
crianças, posando com elas para fotografias e 
distribuiu-lhes roupas. Seguiu-se a sessão de 
bhajans, conduzidas pelo Grupo de Bhajans de 
Kerala. A programação teve uma feliz 
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conclusão com o arati para Bhagavan às 
17h30min. 

Um balé: Namah Shivaya 

Na tarde do dia 28 de agosto de 2007, as 
crianças Bal Vikas do distrito de Wayanad, em 
Kerala, apresentaram o balé ‘Namah Shivaya’ 
retratando significativos episódios de Shiva 
Purana (textos sagrados indianos). O 
programa começou às 16h10min, depois do 
Divino Darshan de Bhagavan, no Sai Kulwant 
Hall. As crianças representaram inúmeras 
danças ao tom de apropriadas músicas, 
deleitando a todos, por mais de meia hora. 
Bhagavan abençoou as crianças na conclusão 
do balé às 16h45min. 

 

Uma cena do balé “Namah Shivaya” 
apresentado pelas crianças Bal Vikas de Kerala 
no Sai Kulwant Hall em 28 de agosto de 2007. 

1 Música Carnática – um estilo de música clássica 
Indiana, completamente melódica com variações 
improvisadas. A principal ênfase é na música vocal. 
2 Thyagaraja – santo Thyagaraja foi um compositor de 
música Carnática, que influenciou notavelmente a 
música clássica tradicional do Sul da Índia. Compôs 
centenas de canções devocionais, a maior parte deles 
para Rama. Suas composições são muito populares, 
mesmo hoje em dia.            
3 Mira (Mirabai) – foi uma famosa poetisa mística 
Hindu, cujas composições se tornaram muito popular 
por toda a India. Ela compôs entre 200 a 1300 
canções/orações (bhajans) para Krishna.                 
4 Vina – instrumento de cordas utilizado em música 
carnática.                             
5 Purnakumbham – "Pote cheio", indicando 
completude da vida, abundância - relacionados a 
cerimônias ou rituais. Pote adornado com pó de 

cúrcuma, pó de flor cracus sativus, pasta de sândalo e 
um cordão de algodão imerso em pasta de cúrcuma; é 
oferecido a um Guru em um templo para que sejam 
realizados os desejos no ano que se inicia e supõe-se 
que satisfaça os desejos não realizados de nossos 
ancestrais. 

 

NOTÍCIAS DOS CENTROS SAI 

ITÁLIA 

A Casa da Mãe Sai é um bonito complexo 
arquitetônico construído em Divignano, perto 
da cidade de Milão.  Cerca de 300 
participantes da Áustria, Bósnia, Croácia, 
Eslovênia, Alemanha, Grécia, França, Espanha, 
Suécia, Suíça, Holanda e Itália participaram 
dos Jogos Sai Europeus, realizados na Casa da 
Mãe Sai, de 28 a 30 de abril de 2007. Os 
participantes tiveram três dias intensivos de 
esportes, satsang espiritual, atividades 
educacionais e cântico devocional. O evento 
abriu com uma parada, onde todos os atletas 
cantaram seus hinos nacionais e carregaram 
suas bandeiras nacionais. A parada terminou 
com as crianças Sai cantando a canção “Amor 
é Minha Forma” (Love is My Form), e logo 
após tiveram início as competições esportivas. 

 

Jogos Sai Europeus foram realizados na 
Casa da Mãe Sai em Divignano, próximo a 
Milão, Itália, no período de 28 a 30 de abril 
de 2007, com 240 atletas da Áustria, Bósnia, 
Croácia, Eslovênia, Alemanha, Grécia, 
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França, Espanha, Suécia, Suíça, Holanda e 
Itália. A figura mostra um jogo de futebol. 

Foram realizadas competições como: arco e 
flecha, futebol, voleibol, tênis, natação, tênis 
de mesa, corridas em terreno aberto e xadrez. 
Em complemento as atividades do esporte, 
houve uma exibição sobre a unidade das 
religiões. O programa incluiu momentos de 
meditação, oração e apresentação teatral. 
Mais de 50 voluntários serviram aos 240 
atletas que apreciaram sua estadia na Casa da 
Mãe Sai. Os Jogos Sai Europeus foram 
finalizados com um prolongado aplauso a 
todos vencedores que receberam medalhas e 
com as crianças cantando e expressando sua 
gratidão à Bhagavan pelo sucesso do evento. 

CAZAQUISTÃO 

Em meados de abril de 2007, um 
acampamento médico foi realizado na Vila de 
Ulenty, na área rural do Cazaquistão. Neste 
acampamento medico, 31 devotos Sai, 
incluindo cinco profissionais da área da saúde, 
serviram com amor a 671 pacientes. 

 

Devotos Sai organizaram um acampamento 
medico na vila de Ulenty, zona rural do 
Cazaquistão, em abril de 2007, atendendo a 
671 pacientes. 

A equipe consistia de um ginecologista, um 
pediatra, um dentista e um fisioterapeuta. 
Pessoas das vilas vizinhas vieram e se 
beneficiaram do acampamento médico. 
Medicamentos foram distribuídos 
gratuitamente para todos pacientes. Palestras 
e apresentações versaram sobre prevenção de 
doenças e sobre como ter um estilo de uma 
vida mais saudável. Distribuição de alimentos 
e roupas (Narayana seva) foi conduzida para 
669 pessoas das vilas, durante o 
acampamento. O prédio de uma escola local, 
que tinha sido destruído pelo fogo, foi 
restaurado. Um concerto musical de final de 
tarde com crianças, trouxe alegria aos 
presentes. Lições em Valores humanos 
também foram ensinadas para as crianças da 
escola.  Tanto os devotos Sai, quanto os 
aldeões se sentiram elevados pela 
predominância do amor desinteressado e o 
espírito de serviço. 

UCRÂNIA 

Nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2007 foi 
realizada a 9ª Conferência Annual da 
Organização Sathya Sai da Ucrânia, no 
Solnechnaya Poliyana, Centro de Recreação 
localizado na cidade de Sumy. 

 

Casas de idosos na vila Korolyovka, região de 
Kiev da Ucrânia, receberam reparos como 
parte das atividades de serviço da 
Organização Sai. 



Nos dias 2 e 3 de junho de 2007, um 
acampamento médico foi realizado na Vila de 
Korolyovka, na região de Kiev, Ucrânia. 
Simultaneamente, foram organizadas 
atividades de serviço para dar assistência aos 
idosos na vila, com reparos e manutenção de 
seus lares. 

SÉRVIA 

Nos dias 19 e 20 de maio de 2007, um 
seminário baseado nos Valores Humanos 
Sathya Sai foi organizado em Belgrado, Sérvia 
pelo Instituto Europeu de Educação Sathya 
Sai. 

 

O Instituto Europeu de Educação Sathya Sai 
organizou um seminário de Valores 
Humanos Sathya Sai em Blegrado, Sérvia de 
19 a 20 de maio de 2007. O objetivo do 
seminário foi treinar professores em  
Educação Sathya Sai em Valores Humanos. 

O objetivo do evento foi treinar professores do 
ensino europeu. O seminário contou com 
devotos da Romênia, Bulgária, Macedônia, 
Sérvia, Bósnia e Herzegovina. 

SRI LANKA 

No dia 02 de maio de 2007, a festa de Buda 
Purnima foi celebrada no Centro Bhagavan Sri 
Sathya Sai Baba em Colombo. A celebração 

incluiu os cânticos budistas pelos estudantes 
de Educação Espiritual Sai, atividades de 
serviço, palestras por distintos palestrantes e 
um sermão do Rev. Dunukewatte Jinananga 
Thero, chefe titular do Grande Templo Arjuna 
Raja, Gampaha. Em seus discursos, os 
palestrantes traçaram um paralelo entre os 
ensinamentos do Senhor Buda e a Divina 
Mensagem de Bhagavan Baba. 

 

Muitas atividades de serviço foram 
organizadas como parte das celebrações do 
Buda Purnima, em 2 de maio de 2007, no 
Centro Bhagavan Sri Sathya Sai Baba em 
Colombo. 

Participaram do evento: Sri Karu Jayasuriya, 
Ministro Federal da Administração Pública,Sri 
Tissa Attanayeka, Membro do Parlamento e 
Sri Reginald Coory, Chefe do Governo – 
Província Oeste. 

DUBAI (EMIRADOS ÁRABES) 

O dia de Easvarama foi celebrado em Dubai no 
dia 04 de maio de 2007.  Foi uma grande 
reunião com 1.240 pessoas, incluindo 213 
crianças que participaram no programa. O 
tema foi “Serviço à humanidade é serviço a 
Deus”, retratado através de uma série de 
coloridas danças, canções e esquetes teatrais. 
A principal convidada para a ocasião foi a Sra. 



Saroj Thapa, esposa do Cônsul Geral da Índia 
em Dubai. 

 

O Dia de Easvarama foi celebrado em Dubai 
em 4 de maio de 2007 com 1.240 pessoas, 
sendo 213 crianças. 

Dr. Acharya, dirigente da Organização Sai em 
Dubai, deu as boas vindas iniciais a todos, que 
foi acompanhada pelo fundamental 
pronunciamento da importante hóspede 
convidada, que refletiu sobre as citações de 
Bhagavan “ajude sempre, não fira jamais”, e 
“amar a todos, servir a todos”. Ela observou 
que, quando um bom pensamento é traduzido 
em boa ação, ele toma a forma de serviço. Ela 
também chamou a atenção para todo o 
trabalho que requer o apoio e encorajamento 
de todos – o treinamento e assistência a 
crianças com necessidades especiais. Logo a 
seguir foi apresentado Prema Dhara, um coro 
que interpretou três belas canções de amor a 
Bhagavan. Em continuidade, foi exibido o 
filme “Seu Trabalho”, que inspirou e tocou o 
coração de todos. O evento foi concluído com 
a prece universal para a paz do mundo, 
entoada por 213 crianças. 

ESTADOS UNIDOS 

No dia 19 de maio de 2007, um acampamento 
médico gratuito foi realizado para os “sem-
teto”, no Condado de Fulton, na Geórgia. 
Trinta médicos/técnicos em enfermagem, 
quinze enfermeiros/profissionais afins da 

saúde e setenta e cinco voluntários serviram 
com amor e desinteressadamente a este 
acampamento. Os 128 pacientes examinados 
nesse dia foram avaliados através de exames 
de glicose no sangue, colesterol, obesidade, 
cuidados dentais, exames de visão, teste da 
função pulmonar e de doenças infecciosas. 
Foram feitas consultas em pediatria, 
psiquiatria, oftalmologia, cardiologia, 
podologia e em nutrição; todas consultas 
foram providas medicamentos. Vacinações e 
imunizações gratuitas foram providenciadas 
no acampamento. Vários adultos receberam 
vacinação para hepatite A e B e meningite. 

 

A Organização Sai realizou na Igreja Católica 
Nossa Senhora do Guadalupe, Saint Louis, 
Missouri, um acampamento médico com 
mamografia digital grátis em 10 de junho de 
2007. Foram atendidas 49 mulheres para 
prevenção de câncer de mama. 

No dia 10 de junho de 2007, um acampamento 
de mamografia digital gratuito foi realizado no 
dia de N. Sra de Guadalupe, santa da igreja 
católica em Saint Louis, Missouri. Atualmente, 
mamografia digital é o que tem de mais 
moderno em tecnologia para câncer de mama. 
Uma unidade móvel gratuita foi utilizada 
pelos devotos Sai para examinar 49 mulheres 
nesse dia. Um time de 35 voluntários serviu 
aos pacientes. Orientações educacionais sobre 
a saúde da mulher foram dadas sob a 
supervisão de dois experientes médicos. Uma 
apresentação educacional interativa foi 



conduzida com painéis e cartazes em 
cavaletes sobre osteoporose, doenças do 
coração, nutrição, câncer de mama e câncer de 
colo de útero. A pressão dos pacientes foi 
também checada e acompanhada. O diretor de 
Saúde do Condado de St. Louis participou do 
acampamento. 

– Fundação Mundial Sri Sathya Sai 

ÍNDIA 

Andhra Pradesh: no dia 15 de julho de 
2007, o distrito de Prakasam começou dois 
orfanatos sob o apoio de Sri Sathya Sai 
Deenajanoddharana Pathakam1 – um na 
cidade de Chirala e outro em Pulavaripalem, 
perto de Chinna Ganjam, cuidando de 4 
garotos em cada centro. 

O distrito East Godavari conduziu um mega 
acampamento médico na Vila de Konda 
Modalu Girijan no dia 22 de julho de 2007, 
tratando de 520 aldeões tribais. Dezesseis 
pacientes precisaram tratamento posterior e 
foram levados para Rajahmundry e receberam 
tratamento necessário, com acomodação e 
alimentação. 

O distrito de Srikakulam abriu seu terceiro 
orfanato e admitiu nove crianças 
selecionadas. O distrito está dando 
mensalmente uma pensão de 100 rúpias cada, 
para nove pessoas idosas selecionadas, em 
Sompeta. Em Palasa, os membros da 
Organização Sai deram nove bolsas de sangue 
para pacientes necessitados em diferentes 
hospitais. No dia 15 de julho de 2007, o 
distrito providenciou provisões de alimentos 
(amruta kalasams) para 36 famílias 
selecionadas em Palakonda, uma área de 
favela, e no dia 22 de julho de 2007, deu 
369 amruta kalasams para pobres famílias 
tribais, no acampamento de Serviço em 
Polla  O distrito está conduzindo aulas Bal 

Vikas para estudantes de 5a. Série em 11 
Escolas em Srikakulam. 

O distrito de Karimnagar abriu, no dia 16 de 
julho de 2007, o recém construído Sri Sathya 
Sai Gurukula Vidya Niketan em Bejjanki. 

O distrito de Visakhapatnam conduziu um 
mega acampamento médico na vila de 
Pedabarada, no dia 15 de julho de 2007, 
tratando mais do que 1.000 pacientes. 

O distrito de Kurnool ajudou 1.200 famílias 
afetadas pelas recentes enchentes, dando a 
cada família provisões alimentares e artigos 
de uso diário. 

Assam, Manipur e Estados do 
Nordeste: Uma Conferência de Jovens de 
nível de Estado foi realizada nos dias 23 e 24 
de junho de 2007 em Sri Sathya Sai Sadhana 
Nilayam, Guwahati, na qual mais do que 100 
jovens de toda Assam, Meghalaya, Arunachal 
Pradesh, Nagaland, Tripura, participaram, 
bem como representantes de Manipur. 
Enquanto fazia a abertura da Conferência, o 
Presidente do Estado salientou bem sobre 
como tornar-se um capaz instrumento de 
Bhagavan. O Diretor da Fundação explicou a 
mensagem de Bhagavan e as diretrizes para os 
jovens. 

O líder dos jovens do Estado incentivou aos 
jovens delegados para que deixem evidente, 
com renovado vigor,  o serviço à sociedade. O 
convidado Dr. G. K. Sarma do Instituto de 
Administração de Assam e outros membros da 
faculdade reforçaram as várias facetas da vida 
de Swami e Sua missão. Depois de ampla 
discussão, foi delineado um plano para o mês, 
para as atividades dos jovens 

Uma reunião no Estado de Manipur foi 
realizada nos dias 14 e 15 de julho de 2007 em 
Kangla Hall, na capital, Imphal. A reunião 
abrangeu um Conferência de Jovens e 
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treinamento para Mestres (Gurus Master) Bal 
Vikas sob o tema “Seva e Auto-
transformação”. A cada dia, mais do que 300 
devotos, incluindo os jovens, os professors e 
as crianças  da Educação Espiritual Sai de 4 
distritos e Centro Kanglatombi participaram 
na reunião. Cinco jovens de Assam estiveram 
também presentes como delegados. Dez 
pessoas de apoio (5 homens e 5 mulheres) 
também participaram na reunião deliberando 
sobre diferentes tópicos. A entoação dos 
Vedas pelas crianças Bal Vikas de Kanglatombi 
(Distrito de Senapati) e distrito de Thoubal, 
santificou a atmosfera. A programação foi 
concluída com programas culturais, 
apresentados por jovens e crianças Bal Vikas. 
Nesta ocasião, aconteceu o lançamento da 
Revista “O Eterno Condutor” (Sanathana 
Sarathi), no idioma Manipuri, publicada pelo 
Presidente do Estado. 

Gujarat: Uma Conferência de Jovens de nível 
Estadual foi realizada no dia 15 de julho de 
2007 em Gandhinagar, com 650 jovens de 
todo o Estado. O tema da Conferência foi 
“Gram Seva é Ram Seva”. A Conferência 
começou com a entoação dos Vedas pelos 
estudantes Bal Vikas. O Presidente do Estado, 
o Coordenador de Jovens do Estado e outros 
palestrantes convidados se dirigiram aos 
jovens e explicaram como os 9 códigos de 
conduta e o limite aos desejos podem ser úteis 
tanto no Grama Seva, bem como em suas 
próprias vidas. Eles também explanaram aos 
participantes que o propósito desta 
conferência seria frutífero, se eles se 
transformarem através do serviço 
desinteressado. 

 

Juventude Sai de Gujarat realizou um mega 
programa de plantação de árvores em todas 
as vilas adotadas pela Organização Sai 
estadual para o desenvolvimento global 
rural. 

Depois destas palestras, os jovens se 
dividiram em três grupos.  Os tópicos 
distribuídos para cada grupo foram: (1) 
Oficina sobre os Vedas, (2) Serviço Social 
através das Senhoras, (3) Grama Seva é Rama 
Seva. Cada líder de grupo apresentou para a 
assembléia geral, a conclusão de suas 
discussões no grupo. Em seguida, um 
representante de cada distrito narrou suas 
experiências com Grama Seva - vivenciadas 
em atividades executadas - e os 
planejamentos futuros, além dos benefícios 
alcançados pelas pessoas da vila.  

A Juventude Sai assumiu um mega programa 
de plantação de árvores em todas as vilas 
adotadas do Estado. As plantas selecionadas 
são aquelas das quais os habitantes dos 
vilarejos podem obter alguma renda. 

Kerala: Testes de competição para 
estudantes são características das 
programações educacionais anuais da 
Organização Sri Sathya Sai de Kerala. Este ano, 
a atividade foi conduzida em toda Kerala, em 
5 de agosto de 2007, sob o tema “Serviço ao 
homem é serviço a Deus”. Participaram do 



evento 5.768 estudantes de 491 instituições e 
1.110 universitários de 110 faculdades. 

Para desenvolver um plano de ação para Sri 
Sathya Sai Yuva Vikas, um acampamento de 
um dia foi organizado em 15 de agosto de 
2007, no Centro Sri Sathya Sai de Alwaye. 
Participaram do evento 62 membros do corpo 
docente de diferentes partes do Estado. Este é 
um programa para jovens, com duração de um 
ano, com duas horas semanais. Há 4 módulos 
no currículo, baseados na filosofia Sri Sathya 
Sai para uma melhor condução do indivíduo, 
da família e da sociedade e o caminho da 
espiritualidade. 

Como parte do Projeto Sri Sathya Sai de 
Integração da Vila, um acampamento 
veterinário foi realizado em 13 dos 14 
distritos de Kerala, sob a supervisão do grupo 
tecnológico da Organização Sai estadual. 

 

Juventude Sai de Thiruvananthapuram 
distribuiu 1.800 quilos de arroz aos 
necessitados atendidos pelo Projeto Sri 
Sathya Sai Anapurmesvari. 

Há grande falta de água potável na área de 
Vypin em Ernakulam. Durante esta estação 
chuvosa, a Organização Sai distribuiu material 
para a colheita da água de chuva para centenas 
de casas nessa área. 

O Distrito de Thiruvananthapuram distribuiu 
1.800 kg de arroz aos necessitados, sob o 
apoio do Projeto Sri Sathya Sai 
Anapurmesvari dos Jovens Sai. 

Medicamentos preventivos foram 
distribuídos a milhares de pessoas, como uma 
medida para evitar a epidemia da febre da 
dengue (chikungunya). Somente no distrito de 
Ernakulam, 25.000 pessoas foram 
beneficiadas. 

No dia 01 de julho de 2007, o distrito de 
Malappuram assumiu a limpeza de 45 casas 
das colônias de Harijan. Em junho de 2007, o 
distrito de Wayanad executou a limpeza dos 
poços e das imediações das casas. No mesmo 
mês, o distrito de Thiruvananthapuram 
construiu cercas em volta dos poços abertos, 
para garantir a limpeza da água para beber. 
Nos lugares onde não tinha eletricidade, 
foram oferecidas também 6 lâmpadas solares 
aos estudantes. 

Orissa: A Organização Sri Sathya Sai Seva de 
Orissa começou cinco novos Centros Sai, 
durante os últimos seis meses, para a 
condução das atividades educacionais, 
espirituais e de serviço. O primeiro Centro foi 
instalado em Chandragiri no distrito de 
Gajapati. O segundo Centro foi aberto em 
Baliapal no distrito de Balasore. O terceiro 
Centro, aberto em Malyani sob 
responsabilidade do Samithi (Centro) Nilagir, 
foi inaugurado no dia 08 de maio de 2007. O 
quarto Centro do grupo de seva Kujanga no 
distrito de Jagatsinghpur, foi inaugurado pelo 
Presidente do Estado, no dia 28 de junho de 
2007. O quinto Centro, inaugurado no dia 08 
de julho de 2007, aberto em Bhuban no 
distrito de Dhenkanal em um complexo de 
edificações, abriga uma clínica e também uma 
sala de meditações. 



 

A Organização Sri Sathya Sai Seva de Orissa 
iniciou cinco Centros Sai em Orissa para 
conduzir atividades de serviço. A figura mostra 
o novo Centro Sai de Baliapal em Balasore, 
distrito de Orissa. 

O famoso festival Mundial de carros 
(procissão de carruagens) foi celebrado no dia 
16 de julho de 2007 em Puri, a morada do 
Senhor Jagannath (Krishna). Cerca de 1 
milhão e meio de devotos de diferentes partes 
da Índia e também de fora da Índia, vieram 
para o Darshan do Senhor. Este ano, 460 
Jovens Sai do Estado ofereceram seus serviços 
desinteressados ao Rath Yatra2 de Puri. Eles 
prestaram nobre serviço distribuindo água 
para a multidão, carregando pacientes em 
macas, realizando o trabalho de limpeza e 
saneamento, etc. 

Tamil Nadu: Um grande acampamento 
gratuito, para avaliação da saúde, foi realizado 
na quarta-feira, dia 15 de agosto de 2007, nas 
dependências da Escola Primária da Vila de 
Karakambakkam para os trabalhadores e suas 
familiares, envolvidos no Projeto Sri Sathya 
Sai do Canal do Ganges, no trabalho do canal 
de Kandaleru-Poondi. 

 

Equipe de 21 médicos prestou serviço no 
acampamento médico realizado pela 
Organização Sai de Tamil Nadu para 
trabalhadores e suas famílias em 15 de agosto 
de 2007. 

Os pobres e necessitados da vila, bem como os 
estudantes da escola primária também foram 
beneficiados com o acampamento. Uma 
equipe de 21 médicos prestou seva no 
acampamento, composta por: clínicos gerais, 
cirurgiões, pneumologistas, pediatras, 
ginecologistas, médicos da família, cirurgiões 
otorrinolaringologistas e cirurgiões dentistas. 

1Sri Sathya Sai Deenajanoddharana Pathakam – 
Instituição criada por Baba com o propósito de auxiliar 
crianças órfãs e desamparadas. 

2Puri Rath Yatra – é o maior festival Hindu associado ao 
Senhor Jagannath (Krishna). O Festival de adoração a 
Krishna é realizado em Puri no estado de Orissa, Índia, 
durante os meses de junho e julho (estações chuvosas). 
Rath Yatra consiste de duas palavras: ‘rath’, que 
significa ‘carruagem’; e ‘ yatra’, que significa 
‘peregrinação’. De acordo com as tradições, o festival 
apresenta uma procissão de carruagens, geralmente 
puxadas por cavalos . 

 

 

 

 

http://eternocondutor.sathyasai.org.br/Set07/noticias.html#_ftn2
http://eternocondutor.sathyasai.org.br/Set07/noticias.html#_ftnref1
http://eternocondutor.sathyasai.org.br/Set07/noticias.html#_ftnref2


NÃO HÁ ATALHOS PARA A LIBERAÇÃO 

HAVIA UM COMERCIANTE EM UM VILAREJO. 
Certa vez, ele ouviu de um homem nobre: 
“Aquele que chamar pelo Nome de Deus em 
seu último momento de vida, alcançará a 
libertação”. Assim, pensou o comerciante: 
“Tenho quatro filhos, os chamarei pelos 
Nomes de Deus e criarei o hábito de chamá-los 
por estes nomes. Ora, todos chamam por seus 
filhos em seus últimos instantes de vida. Não é 
verdade? Desta forma, conseguirei a 
libertação.” 

 

Nós podemos lembrar do nome de Deus no 
último momento de nossa vida somente 
através da prática constante e da graça de 
Deus, e não através de qualquer tipo de 
truque . 

Com o passar do tempo, seus filhos cresceram 
e aproximou-se o momento final do 
comerciante. Tendo consciência que estava 
nos seus últimos instantes, chamou por seus 
filhos: “Oh, Rama! Oh, Krishna! Oh, Govinda! 
Oh, Madhava!”. 

Os filhos se aproximaram do leito e 
perguntaram ansiosamente porque ele os 
havia chamado e como ele estava. O pai, vendo 
todos os filhos juntos, lembrou-se de sua loja 
e perguntou: “Vieram todos juntos? Quem está 
tomando conta da loja?” E deu seu último 

suspiro. Assim, suas últimas palavras foram 
sobre a loja somente. 

 

Quando seus quatro filhos se aproximaram de 
seu leito, o comerciante lembrou-se da loja ao 
invés de Deus, e deu seu último suspiro. 

Você pode chamar pelo Nome de Deus no seu 
último instante de vida, somente lembrando-
se do Seu Nome durante toda a sua vida, com 
práticas intensas e pela Graça de Deus. É 
ignorância utilizar a força e recorrer a 
subterfúgios para lembrar-se do Nome de 
Deus nos últimos instantes. Devemos ter o 
hábito de contemplar o Nome de Deus quando 
estamos com nosso corpo, mente, sentidos e 
intelecto saudáveis e fortes. 

 

 


