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DE MIM, NÃO PARA MIM 
Data: 22/11/69 – Ocasião: Convenções da Organização Sai - Local: Prasanthi Nilayam 

A sessão de encerramento desta Terceira Conferência Nacional se iniciará muito brevemente. O tempo 
arrebata o passado como um furacão, arrastando tudo à frente dele. Assim, tem-se que se concentrar no 
dever do momento, deixando a conseqüência para Deus que o criou e tornou a tarefa possível, dando-
lhes a chance de levá-la a cabo. O tempo corre de forma implacável e o homem nasce, vive e morre, 
girando na roda do karma e conseqüência, inconsciente dos meios de escapar do destino próximo. A 
agonia e a ansiedade não amoleceram seu coração; a aventura e a realização não o tornaram humilde. 
Ele é orgulhoso de seu avanço no caminho do ódio e da arrogância. Ele diverte-se com crueldade e 
pecado. Ele exibe uma profana satisfação na imoralidade e na mentira. Ele se rebaixou a um nível 
inferior ao dos animais. 

O homem desperta piedade devido à sua condição degradante, pois tomou o curso errado na estrada da 
felicidade e caiu neste inferno. Ninguém procura a tristeza; todos procuram somente a alegria. Mas, 
aqueles que sabem que a tristeza é o intervalo entre duas alegrias e alegria o intervalo entre duas 
tristezas, procurarão alcançar o estágio quando não serão abalados nem pela tempestade violenta nem 
pelos ventos favoráveis! Este estágio de equanimidade é o mais desejável. É o chamado Nirvana, 
quando a mente está em equilíbrio perfeito, inafetada pelos ventos da boa ou má sorte, pois ela sabe 
que não tem nenhum direito de julgar se o que acontece é bom ou mau, benéfico ou não. 

A Prática Espiritual Tem que Ampliar a Experiência 

Para alcançar este estágio de bem-aventurança, o homem deve viver uma vida de prática espiritual. Se 
derem um passo depois do outro, embora pequeno o passo, vocês podem caminhar até cem milhas! 
Uma águia, embora corajosa no vôo, tem que esticar suas asas e aventurar-se ao vento, assim ela pode 
alcançar uns poucos metros adiante. Se a vontade de avançar ou de abrir as asas não está presente, o 
progresso é um sonho tolo. O poder da vontade tem que ser aguçado e modelado como um instrumento 
para o progresso. Este indivíduo só pode se satisfazer através do serviço aos outros, a expansão no 
universal. A prática espiritual tem que ampliar a visão, aumentar a experiência e entusiasmar a alma 
individualizada para se fundir na alma suprema. Ela começa com a pergunta: "O que eu estou 
contribuindo para o bem-estar do meu vizinho?” Não com: “O que eu estou recebendo de meu vizinho?" 
Vocês só podem sacar cheques em um banco quando depositaram lá; ou podem hipotecar suas 
propriedades e tomar um empréstimo; ou o banco pode garantir a vocês um saque a descoberto. 

O direito no qual vocês podem tomar um empréstimo é "mérito acumulado conseqüente das boas ações 
de vidas passadas"; o saque a descoberto que vocês podem fazer em tempos de emergência é a graça 
que Deus derrama quando vocês são sinceros e firmes o suficiente para merecê-la. Vocês devem dar 
alguma garantia ou algo como segurança para obter um empréstimo; a garantia é a graça divina; a 
segurança é a firmeza de sua fé, a plenitude de sua entrega. A segurança e a garantia também podem 
ser o guru, que conhece o discípulo e suas capacidades e possibilidades. 

Mas, sobre a extensão da propriedade ancestral (mérito acumulado) vocês não têm nenhuma 
informação; vocês não podem contar com isto. Também, vocês não sabem onde conseguir um guru que 
será uma garantia segura ou uma segurança aceitável. Tais pessoas são raras mesmo. Assim, 
conquistem a graça e ganhem saques a descoberto, diante de um dia improdutivo. Esta é a melhor fonte. 
Quanto mais sistemática e bem sucedida sua prática espiritual, mais úteis vocês serão para si próprios e 
para a sociedade.  

A Mãe é a Primeira Professora da Criança 

Uma vez que esta é uma conferência de trabalhadores engajados na prática e promoção dos ideais 
Sathya Sai, deixem-me discorrer sobre uns poucos itens de trabalho que Eu considero importante no 
presente momento. Primeiro a corporação de servidores voluntários (Sathya Sai Seva Dhal): todos os 
estados devem ter um distintivo comum, um currículo comum de disciplina espiritual e estudo, um curso 
comum de treinamento prático em primeiros socorros, serviço social, etc. Hoje nós temos grupos de 
servidores em Bombaim, Madras, Kerala, Andhra e alguns outros estados, mas cada grupo está sendo 
treinado sem referência ao que está sendo feito em outros estados. 

 



Organização Sri Sathya Sai do Brasil 
www.sathyasai.org.br 
 

 2

Segundo, a Associação de Mulheres: a mãe é tida como o objeto de afetuosa reverência na cultura 
indiana. Ela é a senhora da casa, a primeira professora da criança, a pessoa que amorosamente 
transmite a cultura desta terra antiga a seus herdeiros em seus anos mais formativos. A mãe e o pai são 
os primeiros exemplos em comportamento social que a criança vê diante dela e aprende a imitar. Eles 
ensinam adoração a Deus e entrega ao Supremo; eles representam equanimidade e amor diante dos 
atentos e receptivos olhos da criança. Assim, eles têm que ser inspiradas para tomar parte no despertar 
espiritual em que esta organização está envolvida. 

A tolerância e a humildade têm que ser promovidas na geração em formação através da promoção da 
prática espiritual entre as mulheres. Elas são a mãe terra, que germina as sementes e alimenta em 
robustos rebentos e árvores. O solo salino impede o crescimento das mudas e estraga a colheita. Cada 
um tem uma mãe como a origem de sua vida e corpo. Assim, a mãe tem que ser forte em mente e corpo, 
amadurecida em cultura e caráter, santificada por pensamentos sagrados e imersa em amor e 
dedicação. Boas mães fazem uma boa nação. As mães têm que ser repositórios de sacrifício, disciplina 
e devoção. Suas atividades têm que ser baseadas nestes três anseios. 

Comodidade e Elevação Não Podem Andar Juntas 

Hoje faz seis anos que as subdivisões (Sai Samithis) foram estabelecidas neste país, local após local; 
elas começaram com itens muito elementares de trabalho, como cantos devocionais e estudo das 
escrituras sagradas, mas como cada ramificação ganhou experiência através do contato com outras, as 
atividades hoje se tornaram mais variadas e intensivas. Após esta conferência, quando forem para seus 
lares, Eu quero que vocês explorem a possibilidade de expandir o trabalho entre as mães, crianças e 
jovens. O grupo de serviço feminino tem que ser fortalecido. Em locais onde não há o grupo de 
mulheres, tentem iniciar um e tenham a educação espiritual Sai para crianças sob sua direção. 

Terceiro, o cântico devocional em procissão: houve alguns rumores durante esta conferência de que é 
um pouco árduo para dirigentes e membros levantar às 4:30 da manhã e depois da repetição do Om e 
do cântico do despertar (Suprabhatham), caminhar cerca de uma milha com os outros entoando cantos 
devocionais! Todas as coisas boas têm que ser feitas do modo árduo. Comodidade e elevação não 
podem andar juntas. Os sábios recebem com alegria o modo árduo de vida; Kunthi, a rainha-mãe dos 
Pandavas, orou para que fosse abençoada com uma sucessão de reveses, pois eles forjam sua vida em 
uma encantadora corrente de oração. O Senhor, portanto, estaria sempre diante do olho de sua mente. 
As dificuldades mantêm a pessoa sempre alerta e em boa condição. Elas revelam recursos escondidos 
de habilidade e inteligência; fortalecem a coragem e aprofundam as raízes da fé. Eu estou surpreso que 
um pedido foi feito para dispensar os dirigentes da participação no cântico devocional em procissão além 
de seis vezes ao ano! E isto de pessoas que assistem seiscentas sessões de cinema por ano. É uma 
vergonha que tal proposta tenha sido alguma vez trazida! Jogar cartas por horas juntos, talvez para tais 
pessoas é um ritual mais sagrado. Alguém levantou outra objeção contra mulheres se deslocando ao 
longo das ruas nas primeiras horas da manhã! Muito humilhante, eles disseram! Não é humilhante para 
estas mulheres permanecer horas em filas diante de cinemas por um ingresso? Ou em um ponto de 
ônibus, esperando um veículo passar? Não.  

O Cântico Devocional em Procissão é a Mais Elevada Forma de Serviço Social 

O cântico devocional em procissão dá bem-aventurança aos participantes e bem-aventurança aos 
ouvintes. Ele é sua própria recompensa. Não é nada desonroso; é a mais elevada forma de serviço 
social e auto-ajuda. Não duvidem ou hesitem. Mesmo se ninguém mais se junta, vão sozinhos. Vocês 
vieram sozinhos para o mundo e saem dele sozinhos. Por que, então, lamentar quando não obtêm 
companhias ao redor de vocês quando fazem cântico devocional em procissão em suas aldeias e se 
deslocam de uma rua a outra? As pessoas podem rir de vocês, chamá-los de loucos, indagar seus 
motivos, mas persistam; eles logo verão quão felizes, saudáveis e sagrados vocês estão e lentamente se 
aglomerarão ao redor de vocês, no caminho de Deus. Homens e mulheres, embora marido e esposa, 
têm diferentes destinos espirituais; cada um tem que ir a seu próprio passo. Eles podem ser inter-
relacionados e interdependentes em assuntos mundanos, mas em assuntos espirituais, cada um tem 
que seguir seu próprio caminho. Façam do lar a base da harmonia; então, a aldeia será um lar de 
concórdia, o estado terá paz e a nação será feliz, e o mundo terá prosperidade. 

Quando vocês vivem uma vida de prática espiritual, encontrarão oposição de várias origens. Mas, não 
dêem qualquer importância a tal coisa. Primeiro, amigos e parentes tentarão desviá-los para atividades 
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mundanas. Krishna teve seu próprio tio materno como seu inveterado inimigo! Rama teve uma madrasta 
que empenhou-se para exilá-lo na floresta! Não fiquem amedrontados por cínicos ou os críticos que 
podem afluir na família. Também há a opinião pública que pode depreciar o caminho espiritual e 
submeter vocês ao ridículo ou pior. Sisupala, Jarasandha e a laia de difamadores tentaram duramente 
apagar a missão do Senhor, quando Ele esteve aqui como Krishna. Outro obstáculo é o dos adoradores 
de nomes e formas diferentes daquela que vocês adotaram como a mais atraente para vocês. Pessoas 
que são ligadas a um nome e forma específicos, tanto através de preferência hereditária ou por mera 
fantasia, estão propensas a importunar aqueles que adoram outros nomes e formas. É muito melhor 
morrer seguindo o rastro de um tigre do que viver se vangloriando de atirar num chacal coxo! 

Crianças Têm Respeito Pelo Conhecimento  

As mulheres têm um grande papel a desempenhar na regeneração moral das pessoas. Esta é a razão 
para a nova ênfase sobre os grupos de mulheres. Elas podem contar às crianças as histórias épicas de 
sacrifício e heroísmo, de santos que procuraram por Deus e viram-nO na verdade, beleza e bondade em 
todos os lugares, de grandes homens e mulheres que se aprofundaram nos segredos do universo e na 
lei de todas as leis, que governa o microcosmo e o macrocosmo em igual extensão. Cristo disse, deixem 
que as crianças venham a Mim. Elas têm o senso da maravilha, fresco e livre; elas têm a simples e 
sincera ânsia de saber; elas têm respeito pelo conhecimento e poder. Contem a elas de Rama, Krishna, 
Nachiketas, Dhruva, Urmila, Sita, Hanuman, Arjuna e muitos outros a quem elas podem imaginar com 
admiração em suas mentes. Indra Devi disse agora há pouco que as pessoas amam seus próprios filhos 
e os afagam, mas as pessoas não amam os filhos de seus vizinhos! De fato, os filhos dos vizinhos são 
tratados como estorvos. Este senso de meu e seu permanece como uma barreira entre o progresso 
espiritual e o indivíduo. 

O divino é o núcleo interno de todos os seres, perto e longe, grande ou pequeno. Expandam suas 
consciências para estes limites extremos. Na verdade, ela não tem limites. Isto não pode ser feito em um 
plano de prestação, ou em base a um pagamento à vista! Não. É possível somente através da 
transformação interior, através de meditação, repetição do nome ou lembrança do nome de Deus, na 
constante contemplação da suprema majestade que está em vocês. Uma vez que revelem a si próprios 
esta majestade, vocês podem ser instrumentos efetivos para o serviço e elevação espiritual entre os 
deprimidos e aflitos ao redor de vocês. O divino brota no coração, cresce na consciência e produz flores 
em todas as atividades mentais e físicas do homem. Agora o princípio divino está além de sua 
experiência, porque vocês não estão prontos para dar o melhor de vocês aos outros, que também 
contêm o mesmo princípio do Eu Superior. Quando estiverem prontos para dar, estarão habilitados a 
alcançar; não até então. 

Nós percebemos que mesmo entre os muito educados, muito poucos ajudam seus pais idosos, muito 
poucos tentam dar a eles pelo menos uma fração dos confortos que eles próprios exigem. Cada um está 
imerso em assegurar seu próprio padrão de vida. Quanto tempo ele permanece neste padrão? Um dia 
virá quando ele tem que se despedir de tudo que juntou com esperteza e inteligência, infligindo dor e 
sofrimento, descontentamento e aflição sobre muitos. Serviço aos pais, aos idosos e aos que sofrem dá 
alegria e satisfação a todos os participantes. Virtude e retidão - estes darão testemunho a seu favor no 
dia do julgamento; nem sua conta bancária nem sua restituição de imposto de renda falarão em seu 
favor. 

Deixem-me finalizar com esta nota: não vacilem, hesitem ou duvidem de seu destino. Anseiem por 
alcançar a sua realidade; este anseio os dotará com firme empenho e a graça de Deus removerá todos 
os obstáculos. Sejam um exemplo para os outros. Não espalhem conselho sem a autoridade que nasce 
da experiência prática. Não procurem pelas faltas dos outros; procurem as suas próprias. Amem, 
cooperem, ajudem, sirvam. Este é o seu principal dever como líderes das unidades Sathya Sai em suas 
aldeias. 

Publicação Original: Sathya Sai Speaks - Vol. 09 Discurso 35 - 12/1969  


