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BELEZA E DEVER 
Data: 28/10/69 – Ocasião: Dasara - Festival das Mães Divinas - Local: Prasanthi Nilayam 

Suas tarefas como servidores de si mesmos será feita quando conhecerem inteiramente a tarefa para a 
qual ganharam esta constituição física humana, com todas as suas potencialidades e possibilidades. Ela 
é para crescer em amor, expandir este amor, praticar o amor, fortalecer o amor e finalmente tornar-se 
amor e fundir-se no ilimitável amor, que é Deus. Toda sua vida, vocês devem ser amor, com amor, para 
o amor. O que significa dizer, amor expresso através do serviço para aqueles que recebem este amor de 
vocês e recebendo, ajudam a aumentá-lo e aprofundá-lo. A disciplina espiritual é destinada a canalizar 
este amor, assim ele pode irrigar o coração, que de outro modo, seca.  

Os voluntários privilegiados para trabalhar em Prasanthi Nilayam têm que dar o exemplo para 
trabalhadores semelhantes em todo o mundo, pois aqui o serviço emana do real entendimento do 
significado do propósito da vida. Quando isto é conhecido, cada passo será correto em direção à retidão. 
E se houver retidão no coração, haverá beleza no caráter; se houver beleza no caráter, haverá harmonia 
no lar; se houver harmonia no lar, haverá ordem na nação; se houver ordem na nação, haverá paz no 
mundo. Retidão consiste na ampliação do horizonte de sua compaixão. Isto necessariamente promoverá 
a culminância da felicidade humana. 

Religião é três-quartos caráter. Nenhuma pessoa pode afirmar ser religiosa se meramente observa os 
sacramentos e regras e falha em ser correto e compassivo. Somente o caráter pode fortalecer alguém 
dos acometimentos de dor e de prazer. Somente ele pode fazer o homem exclamar: "A morte para mim é 
uma brincadeira; o nascimento não pode me amedrontar!" Esta semana que vocês passaram como 
voluntários aqui foi uma semana de construção de um caráter de prática espiritual. Swayam significa a 
própria pessoa; sevak significa pessoa devotada a algum serviço. Vocês têm estado servindo a vocês 
próprios, todos estes dias. 

Sirvam a Todos Como Personificações da Vontade Divina 

Continuem neste estado mental quando voltarem para seus vilarejos e ocupações. Não desistam de 
seus ganhos e persigam preocupações perdidas. Sirvam a todos, como personificações da vontade 
divina. Isto dará a vocês imensa alegria, uma alegria que nenhuma outra atividade pode dar. O pássaro 
chakora espera, com o bico aberto, pela primeira gota da primeira chuva que vem do céu; ele não 
aprecia outra. Assim, também, vocês devem ansiar pela chance de consolar, confortar, encorajar, aliviar, 
ajudar alguém que procura por isto. Vejam-se nele; sintam a dor dele como sendo sua, a tristeza dele 
como sendo sua. 

Qual o proveito de ter um carro, se vocês são ignorantes da arte de dirigi-lo ou usá-lo para se deslocar? 
Qual o proveito de ter um rádio se vocês são inconscientes de seu funcionamento e das maneiras de se 
beneficiar dele. De que benefício é ter um corpo se vocês não procuram saber como utilizá-lo da melhor 
forma? Aprendam dos santos e sábios, que compreenderam a verdade sobre o caminho que vocês 
devem trilhar e a meta que têm que alcançar. Esta meta é Deus. Ele está além de todas as noções de 
bem e mal, certo e errado. Estas são medidas mundanas, pelas quais o temporário é pesado e julgado. 
Ele não tem forma, membros, dualidades, preferências, preconceitos e predileções. Dizer que Ele é a 
personificação da verdade, da sabedoria e da bem-aventurança não é também correto. Pois Ele não tem 
forma individual ou natureza individual; Ele é verdade; Ele é sabedoria; Ele é bem-aventurança. Esta é a 
percepção daqueles que experimentaram. 

Não há nenhum pote no barro; mas, nos potes há barro. Assim, também, não há características em 
Deus; mas, nas características da verdade, sabedoria e bem-aventurança, há Deus. Deus está em toda 
parte, mas nenhuma nave espacial pode bater contra Ele, nenhum piloto espacial pode avistá-lO. Ele é 
sutil demais para todo este tipo de contato, mais sutil do que o éter. Assim, não emprestem seus ouvidos 
a pessoas que juram que não existe Deus. Deus é muito vasto, muito, muito além do alcance da 
imaginação ou da razão. Vocês somente podem obter vislumbres da bem-aventurança, derivável da 
contemplação da Sua magnificência. 
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