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CULTIVEM O AMOR E SE TORNEM DIVINOS 
Data: 01/06/01 – Ocasião: Viagens - Local: Bombaim  

O Presidente das Organizações Sri Sathya Sai de Serviço da Índia, Srinivasan, falou sobre a paternidade 
de Deus e a fraternidade do homem. Mas ele não falou sobre a maternidade da mãe. Nesta criação 
todos nascem de uma mãe, por maior que possam ser ou seja o que for que possam ter alcançado. O 
útero da mãe é como a Mãe Terra. A qualidade da fruta será a mesma da semente colocada na Terra.  

Venerem a Mãe Como Deus  

No mundo de hoje, falta às pessoas pureza e espírito de sacrifício. Qual a razão? É a falta de pureza do 
útero da mãe. Se o útero da mãe é puro, as crianças nascidas dele também serão puras. Se existe paz 
no coração da mãe, o mundo inteiro será pacífico. Então, primeiramente, precisamos mulheres de 
pureza neste mundo. É por causa de tais mulheres puras que a Índia se tornou uma terra de sacrifício, 
uma terra de espiritualidade e uma terra de ação e pôde dar um exemplo para o resto do mundo. As 
pessoas dizem mãe pátria e não pátria. Em todo país, a mãe é tida em alta estima. O sentimento de 
maternidade é bem superior a todos os outros sentimentos. A falha principal dos filhos de hoje é que eles 
não estão preocupados com a felicidade e a satisfação de seus pais. Se vocês fizerem seus pais felizes, 
o mundo inteiro terá muito prazer. "Venerem a mãe e o pai como Deus" (Verso em Sânscrito). Vocês 
devem entender que os pais são realmente Deus.  

Vocês têm que fazer suas mães felizes. Somente então existirá paz e felicidade no mundo. É sem 
sentido adorar Deus sem venerar seus próprios pais. Em primeiro lugar, adorem sua mãe porque ela é a 
pessoa que lhes deu o nascimento. Somente se o coração da mãe for doce o mundo inteiro será doce. A 
divindade de Rama floresceu sob o amoroso cuidado de Kausalya. Como Ele nasceu do útero de 
Kausalya, obteve as qualidades dela. É por isso que Ele é adorado como Deus. Shivaji pôde se sacrificar 
tanto pelo país porque nasceu de uma mulher pura, Jijabai. É por causa da nobreza da mãe que os filhos 
têm uma boa sorte. Então, personificações do amor, não existe nada além de amor. Só o amor é a fonte 
principal de toda sua boa sorte. Um homem sem amor é inanimado. Vocês devem, portanto, adorar e 
reverenciar a mãe que é a personificação do amor.  

Vocês Podem Alcançar Deus Se Amarem a Deus 

Onde está a paz no mundo? Quando vocês não fazem suas mães felizes, como pode existir paz no 
mundo? A paz não pode ser comprada no bazar. Todo coração do homem é a morada da paz. Só 
quando vocês encherem seus corações com amor existirá paz no mundo. O mundo está em agitação 
hoje porque falta ao homem amor pleno. A paz só reinará suprema neste mundo quando o homem 
desenvolver amor pleno.  

Manifestações do Amor Divino! 

O alimento que vocês ingerem está impuro. O ar que vocês respiram está impuro. Tudo está impuro. 
Então, como vocês podem escapar da doença? Se não quiserem doença, comam alimento puro, 
respirem ar puro, bebam água pura e sejam puros. Mas onde quer que se procure, existe somente 
impureza. Quando vocês estão rodeados pela impureza, como podem conseguir pureza? Quando a 
pureza se manifesta de dentro, vocês podem experimentar seu reflexo, reação e ressonância no mundo 
exterior. Primeiramente, vocês têm que infundir pureza na sociedade. Com quem quer que falem, falem 
docemente, não com ódio, raiva e inveja. Primeiro vocês têm que aprender isto. Vocês não podem 
agradar sempre, mas podem sempre falar de forma agradável. Falem com amor. 

Da cabeça aos pés, o homem está cheio de raiva hoje. Ele se tornou como um animal. Até um animal é 
melhor que o homem. Um animal tem uma razão e um tempo. Hoje o homem não tem nenhuma razão e 
nenhum tempo. Se vocês se comportam desta maneira, como podem se intitular humanos? Para se 
intitularem um humano, primeiramente mostrem a natureza humana em ação. Só porque vocês têm um 
corpo humano, vocês não podem se intitular humanos. O corpo humano só terá valor quando vocês 
cultivarem os valores humanos: verdade, retidão, paz, amor e não violência. De que serve o nascimento 
humano se os valores humanos estão ausentes? Primeiro demonstrem a natureza humana. 
Desenvolvam amor. Fazendo isso, todos se tornarão seus amigos. Que tipo de amigos? Aqueles que 
estão repletos de amor. Só Deus é seu amigo verdadeiro. Deus é o amor personificado. Ele é pleno de 
amor.  
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"Ele é pleno, isto é pleno. Quando o pleno é tirado do pleno, o que permanece é novamente o pleno." 

(Verso em Sânscrito) 

Deus é a personificação do amor. Se vocês quiserem Deus, devem ter amor total por Ele. Vocês não 
devem amar a Deus para benefícios materiais. Amem-nO por causa do amor. Somente então poderão 
atingi-lo 

Manifestações do Eu Superior Divino!  

O mesmo Eu Superior, o mesmo amor e o mesmo Deus estão presentes em todos os seres. "O Deus 
único tem muitos nomes" (Verso em Sânscrito). Com tais sentimentos de unicidade, desenvolvam amor 
por Deus. Então seu coração também será preenchido com amor. O coração é como um tanque e todos 
os sentidos são como torneiras. Quando o 'tanque' está repleto de amor, tudo que sai das 'torneiras' 
também é somente amor. O que quer que vocês vejam nos outros é apenas um reflexo de seu ser 
interno. Em primeiro lugar, entendam esta verdade. Se vocês vêem o mal nos outros, isto é realmente o 
reflexo de seus próprios sentimentos maus. Todos são um. Isto é amor divino, isto é Deus, isto é o Eu 
Superior. Isto é tudo.  

Ganhem a Riqueza do Mérito 

Vocês esqueceram o amor e estão ansiando pelas coisas mundanas. Onde quer que vocês vão é só 
dinheiro, dinheiro, dinheiro. O dinheiro vem e vai, mas a moralidade vem e cresce. Todos estão 
interessados em acumular riqueza. Mas a riqueza os acompanhará quando deixarem este mundo? Não. 
Só os resultados de suas ações irão com vocês. A riqueza não irá protegê-los. Somente a riqueza do 
mérito os protegerá. "Se atinge mérito servindo aos outros e comete-se pecado ferindo-os" (Verso em 
Sânscrito). Ganhem a riqueza do mérito. Não acumulem pecado. Alexandre governou um vasto império, 
mas quando morreu o que levou com ele? Ele foi de mãos vazias. Vocês devem levar com vocês 
somente amor puro quando deixarem este mundo. Se ganharem a riqueza do amor puro, serão a pessoa 
mais rica no mundo. Aquele que tem satisfação plena é o homem mais rico do mundo e aquele que tem 
muitos desejos é o homem mais pobre do mundo. Hoje, o homem está preenchido com desejos da 
cabeça aos pés. Uma vez que têm desejos, nunca estarão felizes e tranqüilos.  

Manifestações do Amor Divino!  

Abandonem os desejos e vejam por vocês mesmos quanto amor e felicidade vocês obtêm. A felicidade 
que experimentarem será muito maior que toda a felicidade que experimentaram antes. Toda a felicidade 
está dentro de vocês. Mas vocês estão imaginando que ela está do lado de fora. O que está do lado de 
fora é somente o reflexo, a reação e a ressonância do que está dentro de vocês. Se vocês forem uma 
boa pessoa, verão a bondade ao redor. Se colocarem óculos azuis, verão tudo azul. Se colocarem 
óculos vermelhos, verão tudo vermelho. Boas qualidades são sua maior riqueza. Cultivem-nas. Evitem o 
ódio. Demonstrem não-violência. "A não violência é o dharma mais elevado" (Verso em Sânscrito). 
Destruam a raiva. Cultivem o amor. Não existe nada mais doce que o amor.  

O Homem é a Personificação da Forma Cósmica  

O sábio Narada andou pelo mundo inteiro, mas não pôde conseguir paz. Ele percebeu que a paz não 
podia ser encontrada na riqueza e objetos materiais. Ela está dentro de si mesmo. A paz e a felicidade 
estão dentro, mas o homem é incapaz de experimentá-las. Como pode o homem, que é incapaz de 
entender a divindade interna, ter a experiência de Deus fora? Tudo está dentro de vocês. O homem é a 
personificação da Forma Cósmica, mas ele está se comportando como uma pessoa ordinária 
desenvolvendo apego ao corpo efêmero.  

Manifestações do amor divino!  

Abandonem o apego ao corpo. Cultivem a consciência do Eu Superior. A bem-aventurança do espírito é 
a bem-aventurança eterna. Ela está dentro de vocês.  

"Deus é a personificação da felicidade suprema, Ele é sabedoria absoluta, o Um sem um segundo, além 
do par de opostos, expansivo e penetrante como o céu, a meta indicada pelo axioma ‘Tu és Aquele’, o 
eterno, puro, imutável, a testemunha de todas as funções do intelecto, além de todas as condições 
mentais e dos três atributos da matéria (Gunas): satva, rajas e tamas” (Verso em Sânscrito). Tudo está 
dentro. Todas as qualidades estão dentro de vocês. Então, vocês devem tentar enfatizar o amor que 
está dentro de vocês. Vocês não conseguirão este amor do lado de fora.  
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Vocês são a personificação do amor. Não desenvolvam apego ao corpo. O corpo está destinado a 
perecer um dia ou outro. Por que vocês estão se iludindo com este corpo impermanente? O que é 
permanente é o Eu Superior. Para experimentar a bem-aventurança divina, o amor é essencial. Se vocês 
cultivarem o amor, se tornarão divinos. Não pensem que Deus é diferente de vocês. Tenham a coragem 
para dizer: "Eu sou Deus". Vocês não são o homem. Vocês são Deus. Tenham a convicção firme de que 
vocês são Deus. Vocês devem primeiro amar seus pais. Eles deram a vocês seu sangue, sua riqueza e 
os educaram com amor e carinho, passando por grandes dificuldades. Então, sejam gratos a eles. Esta é 
a verdadeira devoção. Não existe nenhuma devoção maior que esta.  

Manifestações do Amor Divino! 

Swami veio apenas para uma estada curta. Eu não fiquei plenamente satisfeito com esta vinda a 
Mumbai. Eu virei novamente. Cultivem o amor. Venerem seus pais. Façam-nos felizes. Então eu estarei 
com vocês sempre. Vivam uma vida de amor. 

Bhagavan concluiu Seu Discurso com o Bhajan, "Prema Mudita Manase Kaho…" 

Publicação Original: Página Oficial da Índia - http://www.srisathyasai.org.in - 7/2001 


