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O AMOR E AS ORAÇÕES SINCERAS TRAZEM SUCESSO À SUA VIDA 
Data: 25/12/2004 – Ocasião: Dia de Natal1 - Local: Prasanthi Nilayam 

Como pode o Sol nascer pela manhã e se pôr à tarde, todos os dias, com a mais absoluta regularidade? 
Como podem as estrelas brilharem com tanta beleza no céu, durante a noite, escondendo-se de dia? 

Como pode o vento soprar incessante e sustentar os seres vivos sem descansar um momento sequer? 
Como podem os rios fluírem perenes, com seus sons murmurantes?2 

 (Poema em Télugo) 

A palavra Jagat, que significa “Mundo”, refere-se a algo que nasce, sustenta-se e, finalmente, se dissolve. 
Deus, que é o responsável pela criação, preservação e dissolução do mundo, não  tem forma específica. 
Ele permeia o mundo inteiro na forma dos cinco elementos: o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. Não há 
lugar ou pessoa em que esses cinco elementos não estejam presentes. A mesma verdade é proclamada na 
Bhagavad Gita: 

Com mãos, pés, olhos, cabeças, bocas e ouvidos em toda parte, Ele permeia o Universo inteiro. 

Não há lugar onde Deus não esteja. Como poderia alguém explicar o princípio de uma divindade assim, 
onipresente? As pessoas atribuem vários nomes e formas a Deus. Elas celebram o aniversário das formas 
divinas de sua escolha, adoram-nas e se sentem felizes assim. Porém, não é possível para quem quer que 
seja, mergulhar completamente na natureza da Divindade, o que não significa que deve ignorar esse fato. 
Quando a criança se afasta do ventre da mãe, começa a chorar. Qual é a razão para isto? No momento em 
que se coloca uma gota de mel ou leite em sua língua, ela para de chorar. Disto podemos concluir que 
todos nascem com fome e sede. Que tipo de fome é esta: física ou espiritual? É difícil determinar quem 
nasce com qual tipo de fome. No entanto, a fome é comum a todos. O alimento é essencial para acalmar 
essa fome. É dever de cada indivíduo lutar por seu sustento e também compartilhar esse sustento com os 
demais. 

Deus não tem nascimento nem morte. Ele está além de todos os nomes, formas e atributos. 

Deus é eterno, sem nascimento ou morte. Ele não tem começo, meio ou fim. 
Ele é Onipresente e é a Eterna Testemunha. 

 (Poema em Télugo) 

Como alguém poderia atribuir um nome específico a Deus, que é Todo Poderoso e Onipresente? A terra 
absorve a água da chuva e com ela alimenta a plantação. Como resultado, temos a colheita. Deste modo, a 
Mãe Terra sustenta nossa vida, fornecendo-nos alimento. A água é essencial para a nossa sobrevivência. 
Pode-se viver sem comida por alguns dias, mas ninguém pode viver sem água. Ela é uma dádiva de Deus; 
só pode ser adquirida por meio de orações e por nenhum outro meio. Em muitos lugares, as pessoas 
realizam rituais de adoração e oferecem preces especiais a Deus para invocarem a Graça Divina, a fim de 
obterem água. Pobres ou milionários, todos devem orar a Deus, pois Ele é o único que nos dá alimento e 
água. O homem não pode criar comida e água por si mesmo. Ele nem sequer sabe que tipo de alimento é 
essencial para levar uma vida saudável. Deveria esforçar-se para compreender isto. 

Tudo que Deus faz é para o bem estar do mundo. Vocês devem compreender que o mundo é a própria 
forma de Deus. O Criador e a Criação não são diferentes um do outro. Não se deve adorar a Deus para 
realizar desejos mundanos. Devemos orar a Deus para alcançá-lo. Ele derrama Sua Graça sobre o devoto e 
lhe dá tudo que precisa. Só Deus sabe o que é bom para a Criação. Tudo que vocês necessitam é 
providenciado por Ele no momento certo. Sem nenhum esforço adicional de sua parte, Ele lhes dá o que 

                                                           
1 Contexto do Discurso: as celebrações do Natal de 2004 começaram na noite de 24 de dezembro, com cânticos natalinos oferecidos 
pelos devotos de todo o mundo, iniciando-se com um coral infantil e seguido pelos adultos. O salão Sai Kulwant estava todo decorado 
para a ocasião: duas plataformas foram montadas em cada lado do pórtico principal, uma delas com o cenário da Natividade, 
mostrando o Menino Jesus e Seus Pais, José e Maria, na manjedoura. A outra plataforma apresentava os Três Reis Magos do Oriente, 
trazendo Ouro, Incenso e Mirra para a Divina Criança. O ídolo do Senhor Ganesha foi decorado com uma árvore de Natal de cada 
lado. Anjos e querubins pendurados em vários cantos do Mandir completaram o cenário. No dia 25 as festividades se iniciaram às 5:30 
com o cântico do Suprabhatam, seguido por canções de Natal interpretadas por uma banda e coral de estudantes Sai. Após o Arathi, 
Swami retirou-se para Sua residência, regressando ao entardecer. Três oradores falaram antes de Swami oferecer o presente 
Discurso: Rita Bruce, norte americana, autora do livro “Paternidade segundo Sathya Sai”, o Dr. Keiki Mistry, um dentista de Mumbai e o 
Sr. John Behner, Chairman da Zona 2 da Organização Sai Internacional.  
O tema do Discurso de Swami pode ser encontrado nas palavras de Jesus, em Lucas: 12, (22 a 34): “A Solicitude pela Vida”, 
principalmente o versículo 31: “Buscai antes o Reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas.” 
2 Baba repetiu o mesmo poema com que iniciou seu Discurso do dia 17/10/2004, durante o Festival Dássara. 
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merecem. Não é uma qualidade do verdadeiro devoto sentir-se desapontado e culpar Deus quando seus 
desejos não se realizam. O dever dos devotos é encontrar meios e caminhos para conquistarem a Graça 
Divina e esforçarem-se para chegar a Deus. 

Ninguém pode compreender os caminhos do Senhor. Neste contexto, o santo Thyagaraja3 cantou o 
seguinte verso: 

Nem sequer uma folha de grama se move sem a Vontade Divina; 
da formiga até o Infinito, Deus permeia tudo. 

Alguns não compreendem isto e se orgulham de sua inteligência, 
mas ninguém, não importa o quão poderoso seja, 

sabe o que acontecerá no instante seguinte. 

(Poema em Télugo) 

Ninguém pode entender ou explicar os planos divinos. Só Deus conhece os Seus Planos e só Ele pode 
revelá-los. Ninguém pode prever quando Deus derramará Sua Graça sobre um indivíduo. Somente Ele sabe 
as respostas para perguntas como: quem, quando, onde, porque e como. Quando alguém se esquece de 
Deus e se deixa levar pelo ego e sentimento de autoria, não conquista sucesso em seus empreendimentos. 
Tudo pode ser conquistado por meio da oração. Não há nada maior que a prece. Portanto, todos deveriam, 
necessariamente, oferecer suas preces a Deus. Porém, não deveriam orar por ganhos materiais. “Ó Deus! 
Eu quero Seu Amor e nada mais!” Esta deve ser a sua oração constante. Uma vez que se tornem 
recebedores do Amor de Deus, vocês poderão conquistar o mundo inteiro. 

Podem assumir a realização de qualquer tarefa, mas não orem a Deus pela realização da mesma. Em lugar 
disto, deixem tudo à Vontade Dele. Tenham completa fé de que Ele fará aquilo que for bom para vocês. 
Orem a Ele: “Ó Deus, por favor, cuide de nossas necessidades em todos os momentos de nossas vidas.” 
Quando cumprem seus deveres entregando tudo à Vontade Divina, certamente terão sucesso em seus 
empreendimentos. No entanto, a Vontade de Swami se realiza sem qualquer aviso ou planejamento, no 
instante apropriado. Tudo que Swami precisa chega sem ser solicitado. Apesar disto, Swami gostaria de 
esclarecer algo mais: à medida que as coisas chegam a nós sem ser solicitadas, nós as empregamos para 
benefício dos demais, também. Swami não quer coisa alguma e Seu único propósito é que, havendo 
chegado até aqui, vocês possam aproveitar ao máximo esta oportunidade, conduzindo suas vidas de um 
modo feliz e sagrado. Não necessitam ofertar nada a Mim. Swami está sempre pronto a satisfazer seus 
desejos, mas, antes de expressá-los, vocês devem perguntar a si mesmos se os merecem de verdade. 

Qualquer tarefa difícil pode ser realizada por meio da oração. Portanto, orem a Deus em silêncio. Não 
rezem pela satisfação de seus desejos triviais. Desistam de todos os desejos e orem a Deus com 
sinceridade e amor. Vocês certamente encontrarão sucesso na vida. Só podem compreender e 
experimentar a Divindade por intermédio do amor. Algumas pessoas reclamam: “Swami, Deus não está 
vindo em nosso auxílio apesar de nossas incessantes orações.” Eu lhes digo: “A falha está nas suas preces, 
não em Deus.” Se elas forem sinceras, certamente serão atendidas. Não há nada que Deus não possa 
realizar. 

As histórias do Senhor são as mais maravilhosas e sagradas em todos os três mundos. 
Elas são como foices, cortando as ervas daninhas do apego ao mundo. 

São as mais enobrecedoras e inspiradoras. 
Proporcionam bem-aventurança aos sábios e profetas 

que vivem em penitência nas florestas.  

(Poema em Télugo) 

Hoje estamos celebrando a sagrada Festa de Natal. Devemos comemorá-la em seu verdadeiro espírito, 
sem entretermos desejos triviais. Jesus era o Filho de Deus; durante Sua crucificação Ele disse: “Pai! Seja 
feita a Tua Vontade!” Quando se entregam à Vontade de Deus, Ele cuida de vocês. Não desenvolvam 
complexos de superioridade. Desistam do ego e da pompa. Orem sinceramente e em silêncio. Se as suas 
preces não são atendidas, é claro que podem Me questionar. Deus não está confinado a um lugar distante e 

                                                           
3 Santo e poeta que viveu no Sul da Índia entre 1767 e 1847, conhecido como o “Sanguit Guru” – o Mestre da Música, por suas 
revolucionárias composições no estilo “Karnataka” ou “karnático”, um estilo musical típico da região. Sua enorme devoção a Rama 
proporcionou-lhe um Darshan desse Avatar aos 88 anos, após uma vida de grandes realizações espirituais. Rama lhe disse que ele 
ainda precisaria de mais uma vida antes de alcançar a Liberação, mas o aconselhou a adotar uma vida de renunciante (Sannyasa) 
porque esse voto equivale a uma “segunda encarnação”. Assim, o Santo seguiu o conselho de Sri Rama e iluminou-se uma semana 
depois, deixando o corpo em dezembro de 1847. Todos os anos, nessa época, músicos de todo o mundo reúnem-se em sua cidade 
natal para reverenciar seu Guru. 
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inacessível. Ele reside em seus corações e pode realizar qualquer coisa. Ele está sempre pronto a executar 
qualquer tarefa, grande ou pequena, em benefício dos Seus devotos. Todos são filhos Seus. Jesus ensinou: 
“Todos são filhos de Deus.” Quando tiverem essa convicção firme, nós poderemos realizar qualquer coisa. 
Não necessitam estudar livros volumosos. Preencham seus corações com amor e deixem tudo à Vontade 
Dele. Com certeza alcançarão sucesso em todos os seus empreendimentos. 

Manifestações do Amor Divino! 

O Amor é a quintessência dos Discursos de Swami. Seu Amor é Poder. Nada existe que seja maior do que 
o Amor. Quando desenvolverem amor, poderão enfrentar os desafios da vida com facilidade e saírem 
vitoriosos. Deus estará sempre com vocês, em vocês e à sua volta, cuidando de vocês. Qualquer tarefa 
difícil poderá ser realizada com o auxílio da prece, mas esta deve ser sincera. Deve haver unidade entre 
pensamento, palavra e ação. Desenvolvam uma fé firme de que Swami está em vocês e que Ele sempre 
escuta as suas preces. Se pensarem que Swami está fora de vocês, como suas orações chegarão até Ele? 

Manifestações do Amor Divino! 

Só o amor poderá ajudá-los a ter sucesso na vida. Por isso, desenvolvam amor. Esta é a verdadeira prece 
que Deus espera ouvir de vocês. 

Bhagavan concluiu Seu Discurso com o Bhajan: Prema Mudita Manase Kaho…4” 

Traduzido a partir do original em inglês obtido na página da Editora do Ashram: 
http://www.sssbpt.org/Pages/Prasanthi_Nilayam/Christmas_Discourse.htm. 

As informações resumidas na nota de rodapé denominada “contexto do Discurso”, que podem ser consultadas na 
página principal da Organização Sai na Índia: http://www.srisathyasai.org.in/. 

30 de dezembro de 2004 

                                                           
4 Quem é Aquele cuja Lembrança me enche de Amor? 


