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CULTIVEM O AMOR A DEUS 
Data: 23/11/01 – Ocasião: Aniversário de Sathya Sai Baba - Local: Prasanthi Nilayam 

"O universo inteiro está sob o controle de Deus.  
Deus é governado pela Verdade.  

As almas nobres são as guardiãs da Verdade.  
Tais almas nobres são, em verdade, as personificações da Divindade." 

(Verso das Escrituras Hindus) 
Manifestações do Amor Divino! 
Todo homem deseja a felicidade e quer evitar a tristeza. Mas neste mundo, a felicidade e a tristeza, a 
verdade e a mentira, a retidão e a incorreção, a justiça e a injustiça não são permanentes; elas passam e 
mudam com o tempo. O homem deve reconhecer e adorar a origem a partir da qual estes pares de 
opostos surgem. Todo dia o homem experimenta a felicidade e a tristeza. Ele é preso pelo apego e pelo 
ódio e realmente atrai preocupação e miséria. Como o homem pode estar em paz sob estas condições? 
Ele deve ser capaz de dar boas-vindas à tristeza do mesmo modo como dá boas-vindas à felicidade. 
Aquele que tem a qualidade da equanimidade é um verdadeiro ser humano. O homem deve, portanto, 
confiar no Divino e ter a experiência do amor d’Ele em seu coração.  
Absorvam Devoção e Fé Firmes 
Se quiserem ser respeitados por todos, devem respeitar a todos. Todos têm o mesmo respeito próprio, 
seja rico ou pobre, nobre ou desprezível. Vocês devem tentar manter seu respeito próprio. Se estiverem 
conscientes de seu respeito próprio, então respeitarão a todos.  
Manifestações do Amor Divino! 
Não existe nada novo para ser ensinado a vocês hoje. Todos devem alcançar a bem-aventurança. Todos 
devem superar a tristeza, desenvolver o amor verdadeiro e ter a experiência da unidade e da Divindade. 
Esta é Minha mensagem principal para vocês hoje. 
A vida humana é a mais preciosa e nobre. O homem é dotado com um coração compassivo, mente doce 
e princípio de vida eterno. Todos devem reconhecer esta verdade. O homem deve experimentar doçura 
no coração e desenvolver a equanimidade. Esta é a principal riqueza que ele deve adquirir hoje.  
O homem hoje não conhece a grandiosidade da vida humana. O próprio Deus toma a forma humana. 
Em todo homem existe divindade. O nome Bhavani Shankara significa esta verdade. Bhavani Shankara 
significa a personificação de Shiva e Shakthi. Bhavani simboliza devoção firme (Sraddha) e Shankara 
simboliza fé (Viswasa). Onde há devoção firme, simbolizando a deusa Bhavani, ali dança Shiva, que 
significa a fé. A vida se torna inútil sem devoção e fé. Mas hoje falta fé ao homem, apesar da devoção e 
da fé serem latentes nele. A criação inteira simboliza a divindade personificando tanto o princípio 
masculino quanto o feminino. Toda pessoa deve tentar reconhecer a divindade dentro de si mesma. Não 
há espiritualidade mais elevada que esta. Adorar este princípio da devoção firme e da fé é o dever 
fundamental de todo homem.  
A Bem-Aventurança Eterna é Encontrada nas Dificuldades 
Se o homem hoje está sob o domínio do sofrimento e da miséria, sua mente é a responsável por isto. 
Felicidade e tristeza, apego e ódio e os prazeres sensórios que o homem experimenta hoje, surgem de 
sua mente. Uma vez que a mente está repleta com a sensação de dualidade, vocês sofrem tudo isto. 
Quando a mente é treinada para ver a unicidade de toda a criação, não existirão perversões de nenhum 
tipo. Neste mundo dual, o ganho que advém da tristeza é maior do que o da felicidade. Os santos e os 
sábios dos tempos antigos aspiraram por dificuldades em vez de felicidade. A alegria que surge das 
dificuldades é mais duradoura que a obtida da felicidade. Não devemos ser avessos ao sofrimento. Não 
devemos procurar apenas por felicidade.  
O sofrimento é o nosso verdadeiro amigo e não a felicidade efêmera. No Mahabharata, quando Kunthi 
caiu aos pés de Krishna, Ele perguntou a ela: "Mãe, o que você quer?" Ela respondeu: "Krishna, sempre 
me confira-me apenas adversidades. Eu só O amei e adorei mais intensamente durante minhas 
dificuldades. De fato, quando eu era a rainha do Rei Pandu nunca pensava em Você. Só no período em 
que meus filhos ficaram exilados na floresta e sofreram várias privações, meu amor e fé cresceram em 
intensidade. Amavelmente me conceda apenas dificuldades." Nós temos que desenvolver equanimidade 
tanto na alegria quanto na tristeza. Este é o verdadeiro sinal de sabedoria.  
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Manifestações do Amor Divino! 
Há muitas pessoas no mundo que fizeram história. Todas elas sempre deram boas-vindas aos testes e 
tribulações. A felicidade que deriva de confortos é temporária. É da dor e das dificuldades que se obtém 
a bem-aventurança permanente. Deus criou tanto a dor quanto o prazer, a alegria e a tristeza. 
O que significa a palavra Bhagavan? 'Bha' representa resplandecência. Consequentemente, Bhagavan é 
aquele que tem a capacidade e habilidade para difundir Sua resplandecência a todos os lugares. Apesar 
d'Ele não possuir nenhuma forma particular, todas as formas são d'Ele. Ele é mais sutil que o espaço e 
menor do que um átomo. Que forma vocês podem atribuir a Deus? Ele permeia o universo inteiro. Deus 
está em vocês e vocês estão em Deus. Não há diferença entre vocês e Deus. Uma vez que vejam a 
dualidade neste princípio não-dualístico, vocês sofrem na vida. 

"O conjunto da criação emerge da verdade e se funde de volta nela.  
Não há nenhum lugar destituído de verdade.  

Visualizem tal verdade pura e imaculada." 
(Poema em télugo) 

Igualmente Deus é todo-imanente. Por isso a Bhagavad Gita declara: “Com mãos, pés, olhos, cabeças, 
boca e ouvidos permeando tudo, Ele permeia o universo inteiro”. Deus está em vocês na forma da 
verdade. Mas o homem não reconhece isto; ele pensa que Deus está separado dele e desperdiça seu 
tempo e vida em atividades fúteis. A cultura indiana personifica o princípio do Eu superior que não muda 
com o tempo, mesmo quando éons passarem, e ele não tem começo nem fim. Este princípio não 
aumenta nem diminui com o tempo, não é criado nem destruído e é imperecível. 

O homem é o eterno sem nascimento nem morte, 
Ele é o princípio primordial, sem começo ou fim,  

Ele não nasce e nem morre, nem pode ser morto por ninguém. 
Ele é o Eu Superior, que é a eterna testemunha. 

(Poema em télugo) 
Como devemos adorar Deus? Devemos adorá-lO como nosso próprio Ser. Devemos abandonar o 
sentimento de que Deus é diferente de nós. Não existe nenhum templo mais querido para Deus que o 
coração humano. Deus ama residir na mansão do coração humano que é pleno de amor. Esta é a Sua 
verdadeira residência. Não devemos procurá-lO fora de nós. 
A Autoconfiança é a Maior Qualidade 
Quando eu estava vindo para cá esta manhã, todos me desejaram: "Feliz aniversário!" Eu estou sempre 
feliz. Desejem feliz aniversário para quem não tem felicidade. A felicidade não está fora. A felicidade é a 
união com Deus. Vocês só serão felizes na companhia de Deus. Mas o homem imagina que a felicidade 
está em algum lugar fora dele e se esforça para alcançá-la através de meios externos e se coloca em 
dificuldades. Como os sábios antigos adoravam Deus? Eles O adoravam com a flor do sacrifício e 
ofereciam seu amor para Ele. Eles consideravam a verdade como Deus. Eles acreditavam no amor, na 
generosidade e na unicidade. Eles ofereciam a Deus o trono de seus corações. Só por tal adoração 
sublime eles alcançaram a Divindade. Portanto, ainda hoje o homem moderno deve também instalar 
Deus no altar de seu coração e adorá-lO neste altar. 
Vocês devem permanecer sempre felizes, sob todas as circunstâncias. Neste mundo dualístico, é natural 
que ganho e dor se alternem. Vocês não podem evitar isto. Vocês não devem se desesperar quando as 
adversidades os confrontarem, nem exultarem quando o sucesso vem em sua direção. Qualquer 
adversidade é um ponto de partida para a bem-aventurança eterna. Somente quando os Pandavas 
sofreram muitas dificuldades durante seu exílio, eles puderam assegurar a graça de Krishna e o Senhor 
estava sempre com eles em todos os lugares. Os Pandavas tinham as prioridades corretas em suas 
vidas. Eles concederam o primeiro lugar para Deus, o segundo lugar para o mundo, e mantinham o 'eu' 
por último. Mas os Kauravas tinham suas prioridades na ordem oposta. Eles colocaram o 'eu' primeiro, o 
mundo depois e Deus por último. Foi por isso que eles perderam a batalha. A bem-aventurança os 
eludiu. Aquele que ganhou a proximidade de Deus é sempre bem-aventurado.  
Manifestações do Amor Divino! 
A casca amarga de tristeza cobre o suco doce da alegria na laranja da vida. Quando tirarem a casca, 
conseguirão o suco doce. "Deus é a essência de toda a doçura", dizem as escrituras. Então, vocês 
devem aspirar somente por esta doçura e felicidade. 
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Em sua infância, Lincoln teve uma vida pobre. Ele não podia sequer ter roupas adequadas. Seus amigos 
ricos o ridicularizavam porque ele era pobre. Um dia, incapaz de suportar o ridículo, ele abriu seu 
coração para sua mãe e disse a ela como estava sendo insultado e humilhado. Sua mãe o consolou 
dizendo: "Meu filho querido, não fique perturbado pelo elogio ou pela censura. Desenvolva respeito 
próprio. Respeito próprio é sua propriedade, é seu tesouro e é na verdade seu Deus." Estas palavras de 
encorajamento inspiraram Lincoln e deram a ele força para enfrentar os altos e baixos da vida com 
equanimidade. Seu respeito próprio e autoconfiança o ajudaram a passar em seus exames com boas 
notas. Seus admiradores e amigos que tinham reconhecido a força de seu caráter, o incentivaram para 
concorrer nas eleições. Lincoln, sendo um homem de grande humildade, hesitou inicialmente, mas 
lembrou das palavras de encorajamento ditas por sua mãe quando ele era jovem. Finalmente, ele 
concorreu nas eleições, saiu vitorioso e se tornou o Presidente dos Estados Unidos. A autoconfiança e o 
respeito próprio desenvolvidos nele por sua mãe, foram os responsáveis por sua ascensão à posição 
mais elevada no país. Uma pessoa sem autoconfiança, não pode fazer qualquer progresso na vida. 
Vocês devem considerar a autoconfiança como a mais importante qualidade na vida. Sem a 
autoconfiança vocês nunca podem alcançar felicidade na vida. Então, tentem desenvolver a 
autoconfiança para terem uma vida boa. 
Minha Vida é Minha Mensagem 
Vocês próprios são Deus. Deus é o residente eterno de seus corações. Então, não existe nada maior 
que seu próprio coração neste mundo. Vocês devem amar a todos e não odiar ninguém. Os outros 
podem odiar vocês, mas vocês não devem odiar ninguém. É isso que Eu demonstro em Minha vida. 
Minha vida é Minha mensagem. Algumas pessoas podem Me odiar e criticar, mas Eu não odiarei ou 
criticarei ninguém. Quando praticarem este princípio, vocês também poderão alcançar o Divino que Sai 
Baba é. Se Sai alcançou esta fama e reputação, qual a razão para isto? É apenas o Seu Princípio de 
Amor. O Amor é Minha propriedade e tesouro reais. Vocês também devem dar exemplos para a 
sociedade desenvolvendo a autoconfiança, compartilhando seu amor com os outros e levando uma vida 
exemplar neste mundo.  
Estejam sempre felizes. Aspirem pela felicidade e bem-estar não somente da Índia, mas para todas as 
nações do mundo. Que todas as pessoas do mundo sejam felizes! Orem pela felicidade de todos. Só 
então atingirão a bem-aventurança. Desenvolvam a mente aberta e ponham de lado a estreiteza de 
mente. Ainda que outros os coloquem em problemas ou criem problemas para vocês, suportem isto com 
paciência crendo que só fará bem.  

"O corpo, que é composto de cinco elementos, tem que cair e perecer mais dia menos dia.  
O morador interno do corpo é eterno, sem nascimento e imortal,  

E não está preso por quaisquer cadeias de escravidão.  
De fato, este morador interno é o próprio Deus!" 

(Poema em télugo) 
Quando um mendigo implora por comida, ele diz: “Mãe, me dê comida” Ele está realmente mendigando 
ao morador interno e não a vocês. Reconheçam a verdade de que ele está suplicando pela esmola ao 
Deus em vocês. É seu orgulho e ignorância se pensarem que ele está pedindo esmola a vocês. Isto 
equivale a arrogância. A Divindade reside em todos, quer seja um príncipe ou um miserável. Vocês têm 
que adorar este princípio divino em todos e amá-los, mas o amor deve ser abnegado. Amor sem apego 
ao corpo flui igualmente para todos. A consciência do corpo leva à estreiteza de mente. Sua relação com 
Deus é “de coração a coração e de amor a amor”.  
Eu nunca convidei ninguém para este evento; de fato, nenhum convite foi impresso. Se este grande 
número de pessoas se reuniu aqui, a razão é o amor delas por Mim. É um motivo de grande bem-
aventurança ser amado por tantas pessoas. Existem muitos que não podem ganhar nem mesmo o amor 
de seus pais. Conquistar os corações de tantos é, em si mesmo, um sinal de Divindade. Eu amo a todos 
e todos Me amam. Aqueles que Me amam não são apenas os que estão presentes aqui, mas há milhões 
de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Jovens e velhos me amam da mesma forma.  
Esta manhã devotos se reuniram em grande número mesmo às 2 horas da madrugada buscando entrar 
no salão do templo (Mandir). Seu entusiasmo foi ilimitado. Muitas pessoas formam fila para entrar em um 
teatro ou pegar um ônibus. Mas aqui, o amor e devoção dos devotos por Swami é tanto que eles não se 
incomodam com quaisquer dificuldades e inconveniências, para ter o darshan de Swami. É difícil ganhar 
o amor de Deus através de anos de penitência. Vocês têm hoje a ventura de desfrutar bem-aventurança 
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na presença Divina. Vocês devem ter feito penitência em muitas vidas passadas, realizado muitos 
sacrifícios e experimentado variadas austeridades espirituais para assegurar esta bem-aventurança 
divina. É Meu amor que atrai tanto do amor dos outros.  
Não magoem ninguém com suas palavras severas e não tomem o caminho do mal. Reconheçam a 
verdade de que Deus permeia tudo, do microcosmo ao macrocosmo. Esta verdade mora em vocês, mas 
vocês não estão cientes disto. Este é um grande erro. Vocês são a personificação da devoção firme e da 
fé. Com autoconfiança vocês podem alcançar qualquer coisa no mundo.  
Dominem a Mente 
Manifestações do Amor Divino! 
Vocês não precisam empreender quaisquer práticas espirituais difíceis para alcançar a Divindade. Vocês 
não precisam jejuar, cantar ou meditar. Amem a Deus das profundezas de seu coração. Os devotos 
querem oferecer muitos tipos de serviço para Deus. Estas são as características da fé. Fortaleçam sua 
fé. Quando a fé reside em seus corpos, vocês não devem sujar tais corpos sagrados consumindo comida 
inadequada. Adotem e pratiquem estes três princípios na vida: amor por Deus, o medo do pecado e a 
moralidade na sociedade. Se querem moralidade na sociedade devem desenvolver amor por Deus. Se 
amarem a Deus terão medo do pecado. Hoje as pessoas sem medo do pecado cometem atos odiosos. 
Isto contradiz a própria natureza humana. Existem vários tipos de preocupações que assombram o 
homem do nascimento até a morte.  

"Nascer é uma preocupação, estar na terra é uma preocupação;  
O mundo é uma causa de preocupação e a morte também;  
Toda a infância é uma preocupação e a velhice também;  

A vida é uma preocupação, o insucesso é uma preocupação;  
Todas as ações e dificuldades causam preocupação;  

Até a felicidade também é uma misteriosa preocupação." 
(Poema em télugo) 

Como o homem pode se livrar das preocupações? Todas estas preocupações estão relacionadas ao 
corpo e surgem da mente. Se dominarem a mente, não haverá nenhum espaço para qualquer 
preocupação.  
Thyagaraja disse: "Para um homem que conquistou sua mente, há alguma necessidade para Mantra e 
Tantra?" Esta é a solução para todos os seus problemas. Como foi dito muitas vezes por Swami: "Ó, 
povo do mundo, desenvolva amor por Sai que destruirá todas as suas preocupações." Sejam livres de 
todas as preocupações e não sejam atolados por elas. Com oração para Deus, vocês podem alcançar 
qualquer coisa. Não somente os indianos, mas muitas pessoas alcançaram o sucesso. 
Existem muitos que alcançaram a realização na vida obedecendo ao comando de suas mães. Tendo 
nascido como um ser humano, vocês devem seguir os nobres princípios de "Reverenciar sua mãe, pai e 
professor como Deus". Amem suas mães em primeiro lugar. Quando amarem suas mães, 
automaticamente vocês amarão seu pai e também seu professor. Antes de amarem sua mãe, vocês têm 
que amar seu Ser Interno. Aquele que não crê em si mesmo não pode crer em sua mãe também. A fé 
em si mesmo e a fé em Deus é o segredo da grandiosidade. Nós temos que entender estes dois 
princípios.  
Manifestações do Amor Divino! 
À noite nós temos também muitas festividades de aniversário programadas. Vocês estão sentados aqui 
por muito tempo. Vocês precisam descansar; também precisam se alimentar. O estômago humano é 
como um tanque de gasolina que precisa ser cheio freqüentemente. Muitas pessoas estão sentadas aqui 
desde as duas horas da manhã. Então, vamos finalizar este programa da manhã. Façam um voto hoje 
de que desenvolverão autoconfiança. Continuem ponderando sobre o que vocês ouviram de Swami. 
Sigam os comandos de Swami e poderão alcançar tudo e serem vitoriosos em todos os seus esforços.  
Bhagavan concluiu Seu Discurso com o cântico devocional: Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahi…  
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