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ORGULHO E QUEDA 
Data: 10/01/70 – Ocasião: Divino Discurso - Local: Prasanthi Nilayam 

Os presidentes de comitês leram o relatório sobre seu trabalho e sobre as atividades das várias 
unidades sob sua jurisdição; porém, a maioria dos relatórios foi feita com pressa, e muitos deles foram 
preenchidos na última hora, apenas para serem apresentados. Trabalho sincero e real tem sido feito em 
alguns poucos lugares. Vocês devem ter Me notado em pé, atrás da tenda (shamiana - Grande tenda 
decorada), no meio dos delegados, de um ponto de observação a outro, enquanto se liam os relatórios. 
Há uma cadeira sobre o estrado para Meu uso, mas Eu a ocupei por pouco tempo; pois o Meu lugar é no 
meio de vocês, com vocês e onde houver trabalho a realizar. Esta é a razão pela qual caminho entre 
vocês ou permaneço atrás. E isto serve apenas para lhes mostrar que até em suas cidades de origem, 
quando entoam cânticos devocionais ou outra forma de adoração, como ajudar crianças carentes, 
pessoas doentes ou pobres, Eu não Me sento em uma cadeira especial, à parte e distante. Não pensem 
que estou no pedestal que vocês Me oferecem; Eu sou parte de vocês, um parceiro e associado em todo 
seu esforço, instruindo e dando inspiração. Sendo assim, Eu sei que a maioria das atividades relatadas 
por vocês é superficial e insignificante, desprovida de entusiasmo e fé! 

Devotos Não Devem Vacilar 

Há apenas uma estrada real para a jornada espiritual: amor, amor por todos os seres, como 
manifestação da mesma divindade que é o âmago de todo indivíduo. Esta fé, por si só, pode assegurar a 
constante presença de Deus com vocês, e dotá-los de toda alegria e coragem que precisam na sua 
peregrinação a Deus. Mais de um relatório mencionou que a entoação de cânticos espirituais em 
procissão, foi iniciada em vários lugares. Mas em uma cidade grande como Bangalore, esta importante 
disciplina espiritual é praticada apenas esporadicamente ou em raras ocasiões! Algumas pessoas temem 
as críticas e o cinismo dos descrentes, e, portanto, relutam em sair as ruas em grupos, nas primeiras 
horas da manhã, cantando a Glória de Deus! Quando vocês possuem de fato o estado de destemor 
instalado em seus corações, pode a menor sombra de medo afetá-los? Se os outros não se unirem a 
vocês por temerem o desdém ou o ridículo, sigam em frente sozinhos, entoando o Nome de Deus. Vocês 
vieram a este mundo sozinhos, sem companhia, não foi? Durante seus anos de vida, juntaram para si 
todos estes parentes e acumularam esposas, filhos, amigos e conhecidos que a vocês se apegaram. 
Quando voltarem ao Reino de onde vieram, vocês adentrarão os portais sozinhos, sem ninguém como 
companhia. Então, permitam que assim seja também com sua jornada chamada ‘procissão de cânticos 
devocionais’. Saiam às ruas sozinhos; juntem amigos e parentes, se eles vierem até vocês; sigam com 
eles, sem preocupações e sem deixar-se afetar; deleitem-se em sua doce solidão e, finalmente, voltem 
para casa com a satisfação de ter executado um trabalho bem feito. As pessoas poderão rir de vocês 
como insanos, mas esta insanidade é contagiosa e, em breve, mesmo os irreverentes, serão iniciados no 
rebanho. Nenhuma organização deveria ter como dirigentes, pessoas que não participem do grupo de 
cânticos devocionais em procissão. Eles não devem ter hesitação alguma nem tão pouco vacilar. 

Devotos Devem Servir de Exemplo Para os Outros 

Algumas pessoas sugeriram que os dirigentes destas organizações, devessem passar por um rápido 
curso de instrução, para que pudessem exercer seus deveres (de encorajar seus grupos a se 
comprometerem com a disciplina espiritual e o serviço), de forma mais eficiente. Isso é comparado a 
ensinar velhos sacerdotes de tempo integral, a conduzir os ritos de adoração nos templos! Imaginem 
alguém sendo treinado para adorar a Deus! Isto não é um processo mecânico, que responda a horários 
e currículos de uma sala de aula. Isto é um desejo espontâneo que vem de dentro, nascido de um puro 
anseio e sincera fé. Se os sacerdotes devessem ser treinados a orar e adorar, amanhã surgirá a 
proposta de que também Deus deva receber tal treinamento, a fim de responder de forma mais recíproca 
e proporcionalmente correta! Os dirigentes e líderes se encontram agora nesta posição, por que são 
reconhecidos pelas pessoas como virtuosos, devotados e capazes de executar com constância, serviço 
desinteressado a seus irmãos e irmãs. O que pode um curso de instrução acrescentar à dimensão de 
sua espiritualidade? Estas e outras sugestões similares, brotam em suas mentes, porque a maioria de 
vocês não alcançou a verdadeira razão de ser, do porque esta organização foi fundada. O objetivo não é 
a proliferação de atividades e centros, ou a multiplicação de unidades, pontilhando o mapa com os 
grupos de cânticos, ou unidades de serviço, mas encorajar os aspirantes espirituais a serem exemplos 
inspiradores para os outros. O que é proposto é uma reforma, uma reconstrução interior e individual, não 
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do exterior. Isto não é um jogo de construção de palavras, onde, de uma grande palavra, um número de 
pequenas palavras de três letras são derivadas e apresentadas. Isto é sim, a construção do mundo, 
onde, de um grande número de indivíduos corretos e sinceros, nasce uma nova comunidade humana. A 
seleção de dirigentes não deve ser realizada por razões políticas, sobre base financeira, comercial ou 
levando em conta a posição social que a pessoa ocupa; este método causará discussões, ciúmes e o 
surgimento de facções, tais como as que hoje ocorrem em muitos centros 

O Amor Deve Ser Universal e Desinteressado 

Escolham homens e mulheres que tenham fé inabalável neste presente Avatar, com este nome e forma. 
Isto poupará os centros de muitas complicações futuras, surgindo de intrigas que podem dissipar ou 
divergir as energias do dirigente. Os líderes destes grupos, assim o são, porque têm a visão do genuíno 
anseio, e não por direito de voto, ou pelo controle financeiro. A bem-aventurança obtida é a única 
recompensa que procuram. Quando homens sem entendimento e visão ocupam uma posição de 
autoridade, inquietação e confusão os farão perder o controle. Desapego, vida simples, constante 
disciplina espiritual, estas são as qualidades que habilitam alguém a ser membro do grupo. Entregar; não 
acumular. Esta é a estrada que conduz à Graça. Abu Ben Adam descobriu que o anjo havia escrito seu 
nome na lista daqueles que são amados por Deus, muito embora seu nome não se encontrasse na lista 
daqueles que amam a Deus, pois ele amava não a Deus, mas aos homens. Isto é o bastante para obter 
a Graça. 

Amem a Todos e a Todas as Formas de Deus 

Encham o reservatório com água; então, quando abrirem a torneira os baldes se encherão. Cultivem 
amor e devoção, e logo suas atividades serão saturadas de compaixão e caridade que renderão uma 
''colheita de ouro'', gozo e paz. A água deve ser pura, o amor, desinteressado e universal. Vocês podem 
por si mesmos julgar, se seu amor é estreito ou abrangente, se a devoção é superficial ou profunda. 
Vocês estão satisfeitos com o que têm alcançado? Examinem-se e obtenham o veredito com seu próprio 
julgamento. Pureza de intenção é a melhor garantia para se alcançar a paz. A consciência apreensiva e 
insegura é acompanhada de tormento. A ação correta não deixará efeitos colaterais que perturbem sua 
saúde e sono. 

''Se houver Retidão no coração, haverá beleza no caráter; 
Se houver beleza no caráter, haverá harmonia no lar 

Quando houver harmonia no lar, haverá ordem na Nação 
Quando houver ordem na Nação, haverá Paz no mundo.'' 

Então sejam corretos, evitem causar qualquer prejuízo aos outros, em relação à raça, credo, cor, forma 
de adoração, status social ou riqueza. Não olhem depreciativamente para ninguém, olhem para todos 
como se fossem Divinos, como de fato o são. O grande mal que mina os grupos desta organização, é o 
orgulho, e a inveja por eles engendrados. Quando alguém deixa transparecer o orgulho de que somente 
ele no grupo canta bem os bhajans, naturalmente os outros desenvolverão ira, inveja, ódio, malícia e 
outras qualidades negativas. Somente o amor pode arrancar pela raiz o orgulho do coração. Amem a 
tudo e a todos, como formas de Deus que se manifestam de diferentes maneiras. Um coração sem amor 
é tão monótono como uma cidade sem templo. O orgulho espiritual é a mais venenosa de todas as 
formas de orgulho. Cuidado com o orgulho, estejam sempre conscientes de que são apenas 
instrumentos em minha Divina Missão para resgatar a retidão. Tentem ser cada vez mais eficientes, 
como tais instrumentos. As mãos que lidam com ele, sabem quando e como, o instrumento deve ser 
utilizado. 
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