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                                                 PROCLAMAÇÃO DO AVATAR 

“Não menciono Sai Baba em nenhum dos Meus discursos, mas sou portador do nome, o Avatar 

Sai Baba. Não aprecio a mínima distinção entre as várias manifestações de Deus: Sai, Rama, 

Krishna, etc. Não proclamo que este é mais importante do que aquele outro. Permaneçam fiéis 

à forma de Deus que escolheram e que lhes é familiar, e constatarão que estão a se aproximar 

de Mim. Após ter Me visto e ouvido, não têm necessidade de modificar a forma divina que 

escolheram e adotar uma nova.” (Divino Discurso em 23 de novembro de 1968) 

 

O dia 20 de outubro é comemorado a cada ano, com devoção e gratidão, como o Dia da 

Declaração da Avataridade de Sathya Sai Baba. Nesta data historicamente significativa, no 

ano de 1940, revelou ao mundo sua identidade divina e a missão gloriosa pela qual Ele veio. 

O biógrafo de Sathya Sai, N. Kasturi, assim relata os eventos desse dia memorável: 

“Em 20 de outubro de 1940, um dia após todos retornarem de Hampi em ônibus especial, 

Sathyanarayana, como de costume, voltou para a escola. O inspetor, Sri Anjaneyulu, que era 
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muito ligado ao pequeno Baba, O acompanhou até o portão da escola e voltou para casa muito 

relutante. Ele pensou ter visto um lindo halo em torno do rosto de Baba naquele dia, e não 

conseguiu desviar os olhos daquele encantamento. Poucos minutos depois, Baba também 

voltou para casa. Parou no degrau do lado de fora da porta e, colocando os livros de lado, disse: 

“Não sou mais o seu Sathya. Eu sou Sai.” 

A cunhada veio da cozinha para espiar e quase ficou cega com o esplendor do halo que viu em 

torno da cabeça de Baba. Fechou os olhos e gritou. Baba lhe disse:  

“Estou indo. Não pertenço a vocês. Maya acabou. Meus devotos estão Me chamando; Tenho o 

Meu trabalho; não posso mais ficar”. 

E, assim dizendo, deu as costas e foi embora, apesar dos chamados da cunhada. Ao ouvir a 

notícia, o irmão correu para casa, mas Baba lhe disse apenas:  

“Desista de todos os esforços para Me ‘curar’; Eu sou Sai; não Me considero ligado a você”. Ele 

também ouviu a declaração histórica: “Maya acabou; estou indo; Meu trabalho Me espera”.  

Ouvindo o barulho, o vizinho Sri Narayana Sastri percebeu que era algo sério. Correu para lá e, 

ao ver o esplendor do halo, caiu aos pés de Baba. Seshama Raju estava perplexo; mal podia 

raciocinar sobre esta nova situação. Um menino, de apenas quatorze anos, falando em devotos, 

trabalho, maya e a Filosofia do Pertencer! Só conseguia pensar em um plano: Sathya fora 

confiado a ele pelos pais e, por isso, era tarefa sua informá-los. Sathya só poderia sair de sua casa 

depois que eles viessem para Uravakonda. 

Mas Sathya não pisaria novamente naquele lugar. Foi até o jardim da casa do inspetor e se sentou 

sobre uma pedra entre as árvores. Pessoas vieram até o jardim, de todas as direções, trazendo 

flores e frutas. A atmosfera ressoava com a voz de centenas de pessoas que cantavam os versos 

que Sathya as ensinara. A primeira oração que Ele ensinou a elas naquele dia foi, como vários se 

lembram: 

Seus colegas choraram quando souberam que Sathya não voltaria para a escola, que Ele estava 

muito além do alcance e que a Sua companhia seria somente daqueles sobre os quais Ele 

derramasse Sua graça. Muitos foram ao jardim levando incenso e cânfora para adorá-lo. Alguns 

foram por solidariedade à família, outros, para parabenizá-la. Alguns foram para aprender e 

outros até para rir! Três dias se passaram naquele jardim, com bhajans e narga sankirtan. Um 

fotógrafo chegou com uma câmara; queria que Baba removesse uma pedra grande que estava 

bem diante Dele, mas Baba não prestou atenção àquele pedido. Mesmo assim, ele tirou uma 

foto. E que maravilha! Uma reprodução daquela foto, apresentada neste livro, mostra que 

aquela pedra se transformou em uma imagem de Shirdi Sai Baba! Mas só na fotografia, e não 

para as pessoas lá reunidas.” 

 

Fonte: SATHYAM SIVAM SUNDARAM - Parte I – A Vida de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba (1926 a 1961) N. Kasturi / 

Cap. A Colina da Serpente, pág. 25. - Tradução e revisão: Coordenação de Publicação / Conselho Central / 2007 
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“'Sa' significa Divino - 'ai' ou 'ayi' significa Mãe e 'Baba' significa Pai. O nome Sai Baba 

significa Mãe e Pai Divinos. A vinda de Sai é para realizar a suprema tarefa de unir toda a 

humanidade como uma família, através dos laços de fraternidade, e de afirmar e iluminar a 

Realidade Divina (Átmica) dentro de cada ser. O Divino assume a forma do Avatar para 

revelar-se como a base para todo o Cosmos e instruir todos a reconhecer a herança Divina 

comum que os liga, para que os seres humanos possam trabalhar duro para livrarem-se das 

características animalescas. Eu sou a encarnação do Amor - o Amor é meu instrumento. Eu 

revelo a verdade sobre Mim mesmo, pois desejo que você reflita sobre isso e obtenha 

contentamento. Além disso, que você possa se inspirar a observar as disciplinas previstas e 

progredir rumo à meta da autorrealização. Perceba Sai que brilha em seu coração.” 

(Discurso Divino, 19 de junho de 1974) 

 

“O que significa quando você diz que Deus desce como um Avatar? Deus, pelo Seu amor, 

carinho e compaixão, desce ao nível de um ser humano e desperta a Consciência Divina na 

humanidade. Quando Deus descobre que muitas pessoas estão procurando 

desesperadamente por Deus fora de si mesmas, Ele as faz consciente de Deus dentro de si 

mesmas. Deus é, de fato, o âmago de todos. Esta chance para perceber o Deus interior lhe 

foi concedida como recompensa pelo mérito adquirido por você em muitas vidas anteriores, 

de modo a atingir a meta mais elevada de se fundir com o absoluto. Todo pássaro precisa de 

duas asas para voar - um carrinho precisa de duas rodas para ser puxado. Para viajar em 

direção à meta mais elevada, você precisa de fé e firmeza - aprendizagem espiritual (Vidya) e 

ascetismo (tapas). A Bhagavad Gita afirma: o conhecimento do Eu Superior (Atma Vidya) é o 

mais sagrado. O Conhecimento (Vidya) mostra o caminho, e o ascetismo (tapas) faz com que 

você alcance o objetivo. Ambos são necessários para atingir a Meta. (Discurso Divino, 24 de 

dezembro de 1980) 

 

“A fim de proteger os virtuosos, destruir os perversos e para restabelecer a retidão em base 

sólida, Eu encarno de era em era. Sempre que ashanti, a desarmonia, domina o mundo, o 

Senhor encarna em forma humana para estabelecer o modo de alcançar prashanti, a paz, e 

reeducar a comunidade humana através dos caminhos da paz. Neste momento, a agitação e 

a discórdia expulsaram a paz e a unidade da família, escola, sociedade, religião, das cidades e 

do estado.” (Divino Discurso em 23 de novembro de 1968) 

 

“A vinda do Senhor é também esperada ansiosamente pelos santos e sábios, os quais 

suplicaram para que Eu chegasse. Minha principal Missão consiste em proteger os Vedas e os 

devotos. As virtudes de vocês, autocontrole, desapego, fé e firmeza, são os sinais através dos 

quais as pessoas vislumbram a Minha glória. Proclamem-se devotos somente quando, sem o 

menor traço de ego, se colocarem total e completamente nas Minhas mãos. Assim 
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desfrutarão a Bem-aventurança que a experiência do Avatar confere. Para que a humanidade 

possa sentir afinidade com o Avatar, Este se comporta como um ser humano, mas eleva-se a 

alturas super-humanas para que a humanidade aspire a alcançá-las, e naturalmente alcança-

Lo, através dessa mesma aspiração. A realização do Senhor dentro de vocês como motivador 

é a razão pela qual Ele adquire forma humana. (...) Vim para lhes oferecer a chave do tesouro 

de ananda (Bem-aventurança), para ensiná-los a ligar-se àquela Fonte, porque vocês 

esqueceram o rumo da felicidade. Se desperdiçam essa oportunidade de libertação, esse é 

apenas o seu destino. Vocês vieram para conseguir de Mim ouropel e miudezas, alegrias e 

confortos mundanos. Muito poucos de vocês desejam obter de Mim aquilo que vim para dar: 

a própria libertação. Mesmo entre esses poucos, aqueles que aderem ao sadhana (prática 

espiritual) e obtêm sucesso são uma pequena parcela.” (Divino Discurso em 23 de novembro de 

1968) 

 

“Mesmo Me movendo livremente entre as pessoas, conversando e cantando com elas, até 

mesmo os intelectuais foram incapazes de compreender Minha verdade, Meu poder, Minha 

glória ou Minha tarefa real como Avatar. Posso resolver qualquer problema, por mais 

complicado que seja. Estou fora do alcance da investigação mais intensiva e da medição mais 

meticulosa. Somente aqueles que reconheceram Meu Amor e O experimentaram podem 

afirmar que vislumbraram Minha realidade. Não tente conhecer-Me com os olhos externos. 

Quando você vai a um templo e fica diante da imagem de Deus, você ora com os olhos 

fechados, não é? Por quê? Porque sente que somente o olho interior da sabedoria pode 

revela-Lo a você. Portanto, não Me suplique por objetos materiais triviais, mas, suplique 

interiormente por Mim e você será recompensado. O caminho do Amor é a estrada real que 

leva a humanidade a Mim. Minha graça está sempre disponível aos devotos que têm amor e 

fé constantes.” (Discurso Divino, 19 de junho de 1974) 
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A seguir, compartilhamos o link da maravilhosa série: A 

mensagem do Senhor.  

https://www.sathyasai.org.br/serie-mensagem-do-senhor 

Episódio 1: O Mestre desce e declara Sua Missão. 

Swami disse: “Vocês sabem que, um certo dia, quando estava 

em Uravakonda, onde frequentava o curso secundário, Eu 

abandonei os estudos, deixando os livros de lado, e declarei que 

tinha Meu trabalho esperando por Mim. O erudito de télugo, 

descreveu o incidente daquela tarde para todos vocês em seu 

discurso. Bem, naquele dia em que apareci publicamente como 

Sai Baba, a primeira canção que ensinei àqueles que se 

agruparam no jardim para onde fui ao sair da casa do erudito foi:  

Manasa Bhajare Guru Charanam Dhusthara Bhava Sagara Tharanam 

Eu conclamei todos aqueles que sofrem na roda sem fim de nascimentos e mortes para 

venerarem os pés do Guru, o Guru que estava anunciando a Si mesmo, que viera novamente 

para tomar para Si o fardo daqueles que encontram refúgio n’Ele. Aquela foi Minha 

primeiríssima mensagem para a humanidade. “Veneração na mente!” (Manasa bhajare). Eu 

não preciso de suas guirlandas de 

flores e nem de frutas, coisas que 

vocês compram por um ou dois 

centavos; elas não são 

genuinamente de vocês. Dêem-Me 

algo que seja de vocês, algo que 

seja puro e fragrante, com o 

perfume da virtude e da inocência 

e lavado nas lágrimas do 

arrependimento! Guirlandas de 

flores e frutas vocês trazem como 

artigos do show, como uma 

exibição de sua devoção; devotos mais pobres que não têm como pagar por essas oferendas, 

são humilhados e ficam tristes por sentirem-se impotentes; eles não podem demonstrar sua 

devoção da mesma maneira grandiosa com que vocês o estão fazendo. Coloquem o Senhor 

em seus corações e ofereçam a Ele os frutos das suas ações e as flores de seus pensamentos 

e sentimentos íntimos. Essa é a veneração de que Eu mais gosto, a devoção que mais 

aprecio.” (Divino Discurso em 01/06/1953) 

https://www.sathyasai.org.br/serie-mensagem-do-senhor
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“Deus não é uma entidade separada. O homem é a imagem de Deus. Escrituras declaram que 

Deus surge na forma humana (Daivam maanusha rupena). Embora Deus não tenha forma 

particular, os Avatares descem de tempos em tempos para mostrar como a vida humana 

pode ser divinizada. Tenho muitas vezes declarado que Deus não desce como Avatar para 

aliviar os indivíduos de suas angústias e tristezas e conferir-lhes alegria e felicidade. 

Dificuldades, problemas e preocupações vêm no curso natural, como consequência de suas 

ações passadas. A Gita declara: Os seres humanos estão sujeitos a méritos e deméritos (karma) 

de vidas anteriores (Karmaanubandheeni manushya Loke). Como é sua ação, assim é a reação. 

Quando você está diante de um espelho e oferece saudações, a saudação é refletida pela 

imagem. Se você olha feio para o espelho, a dureza é refletida de volta a você. (Pensamento 

para o Dia 18/10/2014) 

“Tudo que fazemos, seja bom ou mal, consciente ou inconscientemente, sempre produzirá 

um resultado e, portanto, é necessário que façamos o bem para que as consequências sejam 

também boas. Quando uma criança nasce do útero materno, ela não vem com um colar. Ela 

não tem, nem mesmo como amostra, um colar de ouro ao redor de seu pescoço. Só há um 

cordão adornando seu pescoço. Todo o karma (méritos e deméritos) que gerou em 

nascimentos anteriores constitui-se o único colar de ouro ao redor de seu pescoço. Entretanto, 

este colar não é visível. A fim de que não tenhamos um colar de más ações ao redor de nosso 

pescoço ao nascermos, é necessário que reconheçamos como lição primeira do Mahabharata, 

fazer boas ações diariamente ao longo de nossas vidas. É neste contexto que se diz: Faça o 

bem, seja o bem e veja o bem. Isto por si só o levará a Madhava (Deus)!” (Divino Discurso em 

01/06/1953) 

 

“Você deve saber que não há fim para as encarnações em que Deus se permite encarnar. Ele 

desceu em inúmeras ocasiões. Às vezes Ele vem com uma parte de Sua glória, às vezes com 

um aparato mais completo de esplendor, às vezes para uma determinada tarefa, por vezes, 

para transformar toda uma era ou um continente inteiro. Deus é como a corrente elétrica que 

flui através de vários aparelhos e se expressa em muitas atividades diferentes. O sábio vê 

apenas a corrente uniforme - o ignorante acha que todos eles são distintos. O Sagrado 

Bhagavatha apresenta a História de Deus que transforma a humanidade. O assunto do 

Bhagavata é o drama encenado pelo Avatar e pelos devotos que são atraídos para Ele. Ouví-lo 

promove a realização de Deus. Muitos sábios testemunharam sua eficácia e exaltaram o 

Bhagavata, preservando-o para a posteridade. (Pensamento para o Dia 17/12/2014) 

Obs.: O Bhagavatha Vahini escrito por Sai Baba está disponível em: 
https://www.sathyasai.org.br/vahinis  

https://www.sathyasai.org.br/vahinis
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“Eu frequentemente digo: Minha Vida 

é Minha Mensagem. Avatares fazem 

tal proclamação apenas para 

demonstrar sua Divindade. Eles são 

crianças entre crianças, homens entre 

os homens e mulheres entre as 

mulheres, de modo que podem 

responder à alegria e tristeza de 

todos, consolá-los e infundir 

confiança e coragem em seus 

corações caídos. Avatares aparecem 

entre os seres humanos uma vez que pássaros, animais, árvores, etc. não se desviam para 

caminhos não naturais. Somente os seres humanos buscam a miragem da felicidade mundana 

e do prazer sensual, eles se esqueceram da tarefa para a qual vieram à Terra. Deus assume a 

forma humana apenas para restaurar o dharma e levá-lo de volta ao caminho da virtude e 

sabedoria! Por isso, Deus se satisfaz com a adesão rigorosa ao Dharma. Pratique a retidão, 

isso preencherá todos os momentos de sua vida com bem-aventurança e alegria da 

autorrealização. Deus está em toda parte. Ele é todo-poderoso. Ele vê tudo. Ele reside em 

cada coração e dá atenção a toda aflição e oração. Tenha fé em Deus”. (Discurso Divino, 

novembro de 1970) 

 

“A vida do homem depende de três coisas: suas palavras, seus pensamentos e suas ações. 

Qualquer que seja o desejo que tenhamos, nós o exibiremos e iremos colocá-lo na mente. Para 

se ter um pensamento, a mente é a base. O pensamento que vem à sua mente será exposto 

para o mundo como a palavra da boca. Uma vez que você pronuncie esta palavra de sua boca 

e exponha o pensamento que lhe veio à mente, a fim de colocá-lo em prática, a ação se seguirá. 

Somente quando houver coerência entre pensamento, palavra e ação é que o homem estará 

na posição de reconhecer sua verdadeira natureza. Quando formos capazes de colocar esses 

três sentimentos - pensamento, palavra e ação - ao longo do caminho correto, então 

ganharemos méritos, adquiridos através de boas ações (punya), mas se os colocarmos ao 

longo do caminho errado, então ganharemos a infelicidade. Então, chegamos claramente à 

conclusão que, para bem e para mal, as três coisas básicas são o pensamento, a palavra e a 

ação. Para purificar nossos pensamentos, palavras e ações, devemos praticar algum tipo de 

disciplina espiritual. Devemos fazer a tentativa correta de realizar a coerência entre 

pensamento, palavra e ação.” (Rosas de Verão nas Montanhas Azuis – 1976) 
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“Você deve mergulhar fundo no mar para obter pérolas. De que adianta entremear-se entre 

as ondas perto da costa e jurar que não há pérolas no mar e que todas as histórias sobre sua 

existência são falsas? Igualmente, se está determinado a obter pleno benefício do Avatar 

Sathya Sai (ou qualquer outra forma do Divino), mergulhe fundo e fique totalmente imerso. 

Indecisão, hesitação, dúvida, cinismo, ouvir lendas, etc. são inúteis. Somente a fé completa, 

concentrada, pode trazer a vitória. Essa é a verdade para qualquer atividade mundana, não é? 

Quanto mais verdadeiro isso deve ser no campo espiritual? Uma centena de pessoas pode vir 

a sua casa e até mesmo tratá-lo com carinho, mas você não os trata como paizinho ou papai! 

Do mesmo modo, permaneça ligado a um Nome e Forma que lhe sejam queridos. Tenha sua 

mente fixa em tal forma, em todos os momentos.” (Pensamento para o Dia 28/09/2013) 

 

 “Uma vez, Krishna e Arjuna estavam andando juntos por uma estrada em campo aberto. 

Vendo uma ave no céu, Krishna perguntou a Arjuna, “Aquilo é um pombo?” Ele respondeu 

“Sim, é um pombo.” Ele perguntou a Arjuna, “Aquilo é uma águia?” Arjuna respondeu 

prontamente, “Sim, é uma águia.” “Não, Arjuna, aquilo Me parece um corvo. Não é um 

corvo?”, perguntou Krishna. Arjuna respondeu: 

“Desculpe-me, é um corvo sem nenhuma 

dúvida.” Krishna riu e censurou-o por 

concordar com qualquer que fosse dada. Mas 

Arjuna respondeu: “Para mim, Suas palavras 

pesam muito mais que qualquer evidência de 

meus olhos. Você pode transformá-lo num 

corvo, num pombo ou numa águia e quando 

Você diz que é um corvo, deve ser um.” Fé 

implícita é o segredo do sucesso espiritual. 

Lembrem-se: o Senhor ama, não o devoto, 

mas sua devoção.” (...) Deus atrai o indivíduo 

para Si. É da natureza de ambos ter esta 

afinidade, pois eles são o mesmo. Eles são 

como o ferro e o ímã. Porém, se o ferro estiver 

enferrujado, coberto de camadas de sujeira, o imã 

não conseguirá atraí-lo. Removam os impedimentos; isto é tudo o que vocês devem fazer. 

Deixem brilhar sua verdadeira natureza e o Senhor os atrairá para o Seu seio. Desafios e 

tribulações são os meios pelos quais esta limpeza é feita. Essa é a razão pela qual Kunti 

suplicou a Krishna: ‘Dá-nos sempre pesar para que jamais O esqueçamos’.” (Divino Discurso em 

01/06/1953)           
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 “Você está desnecessariamente esforçando-se por e planejando vários esquemas, pensando 

sobre eles dia e noite. Apesar de todos os seus esforços, o que tiver de sair de suas mãos, sairá. 

O corpo é como uma bolha d'água. A mente é como um macaco louco. Se seguir este macaco 

louco, você entrará em apuros. Da mesma forma, se acredita no corpo, você não sabe quando 

ele, que é como uma bolha de água, estourará. Nada é permanente. Somente o Atma (Eu 

Superior) é eterno e imortal. 'Eu', 'Eu Superior', 'Deus' são todos diferentes nomes pelos quais 

o Atmaswarupa é chamado. Deus encarnou como Rama, Krishna e outros semelhantes, e 

passou por várias dificuldades para demonstrar grandes ideais. Finalmente, eles também 

deixaram o envoltório mortal. Os corpos físicos dos Avatares sofrem alterações, mas o Atma 

Divino em seus corpos continua o mesmo. Ele é onipresente, eterno e imutável. A Divindade 

em todos os seres humanos é uma e a mesma.” (Discurso Divino, 01 de janeiro de 2009)  

 

A seguir, selecionamos alguns “Pensamentos para o Dia” (de 2004 a 2015) com mensagens 

relevantes acerca do papel do Avatar em nossas vidas: 

“O Avatar veio somente para salvar a humanidade, em resposta aos anseios das pessoas 

nobres. Ele conhece o passado, o presente e o futuro de todos. Ele veio para conduzir e 

libertar. Ele vem quando um grande número de homens bons está aflito, com medo pela 

sobrevivência da virtude. O Senhor encarna para alimentar seus espíritos enfraquecidos e 

reviver a fé e a coragem em seus corações.” (Pensamento para o Dia 22/02/2004) 

 

“A natureza verdadeira dos Avatares é a perfeita bem-aventurança. Seu coração transborda 

de amor imenso e ilimitado quando Ele olha Seus devotos. Não pode haver mudança alguma 

em Sua atitude e em Sua afeição. Mas os ignorantes atribuem as mudanças que eles imaginam, 

ou as diferenças que eles veem, a Deus, devido à sua mentalidade pequena. Quando estamos 

felizes, glorificamos Deus, e, em sofrimento, O condenamos. Deus, como um protetor, veio 

para avisar e afastar as pessoas dos hábitos nocivos. Se necessário, Ele não hesitará em 

recorrer a aplicar a dor, como um tratamento curativo e corretivo.” (Pensamento para o Dia 

25/02/2004) 

 

“É para iluminar o caminho do progresso espiritual do homem que o Avatar (Encarnação 

Divina) veio. A inquietação, em que homem está imerso, tem que ser removida. É isto que se 

quer dizer por proteção do virtuoso, como declarado na Bhagavad Gita: salvar os bons 

indivíduos dos tentáculos da inquietação, ou da mágoa, causada pelo desconhecimento da 

insignificância das coisas mundanas. Todos os indivíduos devem obter paz e felicidade - esta 

é a missão pela qual o Senhor vem, repetidas vezes, à Terra. Ele toma uma Forma humana, de 



ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL SATHYA SAI DO BRASIL               PROCLAMAÇÃO DO AVATAR 

  
 

11 
 

modo que você possa encontrá-lO e conversar com Ele, entender e apreciar, escutar e seguir, 

experimentar e se beneficiar.” (Pensamento para o Dia 11/08/2004) 

 

“O modo pelo qual você deveria se beneficiar do Avatar é observar Seus passos, Suas ações 

e atividades, e seguir o princípio direcionador do qual Sua vida é uma demonstração. Absorva 

Seu amor, Sua compaixão e Sua sabedoria. O homem tornou- se artificial, desonesto e 

pervertido. Ele tem deixado para trás seus hábitos naturais, e feito de sua mente um depósito 

de preocupações, ansiedades e temores. Ele pode viver com muito menos, com muito maior 

alegria para ele e para os outros. Se, ao menos, ele lembrasse de que é uma centelha do Divino, 

ele seria mais amoroso e útil.” (Pensamento para o Dia 28/09/2004) 

 

“Embora Deus tenha vindo na forma humana para ajudar a humanidade, é realmente trágico 

que as pessoas não se esforcem para se beneficiar Dele. Elas não têm o bom senso de seguir 

os ideais do Avatar (Encarnação Divina). Não se pode sentar de costas e esperar o Avatar lhe 

conferir paz e alegria. O Avatar vem advertir, guiar, despertar, ditar o caminho e derramar a 

luz do amor sobre a humanidade. Mas o homem tem que escutar, aprender e obedecer, com 

esperança e fé.” (Pensamento para o Dia 20/10/2004) 

 

“O amor é a palavra que indica o esforço de compreender a falsidade da diversidade e a 

realidade do Uno. O amor identifica - o ódio separa. O amor transpõe o Eu no outro, e os dois 

pensam, falam e agem como um. Quando o amor envolve mais e mais dentro do seu abraço, 

cada vez mais entidades rendem-se ao Uno. Quando você Me ama, ama todos, pois começa a 

sentir, saber e experimentar que Eu estou em 

todos. Por meio da meditação, você pode 

compreender que Eu sou o residente em 

todos os corações - o desejo, o motivo, o guia, 

a meta. Anseie por essa visão, essa 

consciência, e faça dela sua posse 

inestimável. Então, você obtém aquilo que 

frequentemente Me pede – a Visão Direta da 

Realidade. Seu amor tem que ser tão puro e 

tão livre da contaminação do ego como o Meu, 

de modo que você possa se fundir em Mim.” 

(Pensamento para o Dia 14/08/2005) 

“Nenhum Avatar (Encarnação Divina) está 

livre da calúnia. Mesmo o Senhor Buda 

precisou enfrentar a crítica de seus 
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contemporâneos. Isso não é, de forma alguma, incomum na vida de um Avatar. Todas as 

causas boas também sofrem críticas. A paz e o bem resultam do trabalho dos Avatares, apesar 

desses ataques e impedimentos. É a qualidade dos grandes homens enfrentar obstáculos e 

oposição com coragem e calma. Não é fácil entender as motivações internas dos grandes 

homens ou os motivos e as ações dos Avatares. O princípio dos Avatares é 

incompreensivelmente magnífico. Comparada a ele, a capacidade do homem comum é 

insignificante. Como pode o átomo compreender o infinito? Pode uma formiga medir a 

profundidade do oceano? Impossível! Do mesmo modo, a natureza da Divindade também 

está além da compreensão humana.” (Pensamento para o Dia 02/05/2007) 

 

“A não ser que ilumine sua visão com amor, você não pode ver a Verdade. O amor ajuda a ver 

Deus em todos e todos como o Divino. O mundo não é falso e nem é uma armadilha. Ele é o 

esplendor de Deus, Seu reflexo. Ele é Sua própria substância, manifestada como 

multiplicidade, como energia-matéria latente ou potente. Quando a atividade está de acordo 

com a consciência obscurecida ou iludida, então o Dharma (Retidão) está decadente, o Avatar 

aparece entre os homens para conduzi-los de volta ao caminho correto. (Pensamento para o 

Dia 20/10/2007)  

 

“Os seres humanos não podem compreender o Absoluto sem forma e sem atributos. Os 

Avatares (Encarnações Divinas) surgem na forma humana para permitir à humanidade 

experimentar o Sem Forma em uma forma que seja acessível e útil. Um Avatar assume a 

forma que seja benéfica e dentro do alcance dos seres humanos. Um esforço deve ser feito 

para entender a natureza da divindade. É somente quando Deus vem na forma humana que os 

seres humanos podem ter a completa oportunidade de experimentar e desfrutar do Divino. 

(Pensamento para o Dia 23/11/2009) 

 

“Sou imanente em cada ser. As pessoas esquecem-se de Mim, que estou dentro e fora delas. 

Eu sou o âmago de cada ser, mas elas não estão conscientes disso. Então, elas são tentadas a 

acreditar que o mundo objetivo é real e verdadeiro, buscam prazeres objetivos e caem em 

tristeza e dor. Por outro lado, se elas concentram todas as atenções somente em Mim, 

acreditando que o Senhor desejou tudo e todos, Eu as abençoo e lhes revelo a verdade de que 

elas são Eu e Eu sou elas. Milhares de pessoas foram abençoadas assim.” (Pensamento para o 

Dia 02/11/2010) 

“As pessoas acreditam que as encarnações de Deus só acontecem por duas razões: punição 

dos maus e proteção dos justos. Essas razões representam apenas um aspecto. O Avatar ou 

Encarnação Divina é realmente a concretização do anseio dos que buscam Deus. É a doçura 

materializada da devoção piedosa dos aspirantes. A concessão de paz e contentamento e o 
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sentimento de realização para os buscadores que têm lutado por muito tempo... essa também 

é Sua tarefa. A principal razão para o Divino sem forma assumir a Forma é para o bem dos 

aspirantes e buscadores.” (Pensamento para o Dia 10/06/2010) 

 

“A vaca secreta leite para o sustento do bezerro, que é seu principal beneficiado. Mas, como 

vemos, outros também se beneficiam desse leite. Assim também, na missão de um Avatar, 

embora os devotos sejam a causa primária e seu sustento seja o objetivo principal, há também 

outros benefícios incidentais, como a promoção da retidão e a supressão do mal e da 

perversidade. Deus está acima e além de todos os limites de tempo e espaço, e nenhuma lista 

de características e qualidades pode descrevê-lO completamente. A localidade e a Forma do 

Avatar são escolhidas de tal forma que cumpram a finalidade de satisfazer o desejo dos 

devotos.” (Pensamento para o Dia 13/06/2010) 

 

“O Princípio Divino Único funciona através de muitas formas, a fim 

de manipular e concluir o processo de criação (Srishti). Todas as 

formas são fundamentalmente a mesma essência. Não há 

maior ou menor. Todos são igualmente divinos. Quando 

Deus desce, assumindo uma forma especial, em ocasiões 

especiais, para um propósito específico, Ele é conhecido 

como Avatar. Cada Avatar nasce como consequência da 

Vontade Divina e com o propósito de restaurar o Dharma 

e a vida moral.” (Pensamento para o Dia 04/11/2010) 

 

“Toda manifestação concreta de Deus é significativa. Não 

pode haver maior ou menor. A história de cada uma delas 

é inspiradora. Cada uma é uma manifestação completa. 

Ouvir suas histórias pode fazer com que você sinta que uma 

manifestação é maior e mais sublime que outra. É como se 

você obtivesse mais inspiração de um Avatar (Encarnação 

Divina) que de outro. Mas todas são igualmente Divinas e 

enigmáticas. Toda manifestação de um Avatar é adequada para o momento, a tarefa, a 

circunstância e a necessidade. Sua forma está de acordo com o efeito. (Pensamento para o Dia 

18/11/2010) 

 

“Cada lâmpada elétrica tem uma voltagem independente, e a voltagem permanece por um 

período limitado de tempo. Avatares são como essas lâmpadas elétricas. Por um longo tempo, 

Deus tem encarnado como vários Avatares. Você deve se apegar, não à forma física de um 
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Avatar em particular, mas à Divindade, como o Supremo, além da forma e atributos, que se 

manifestou muitas vezes em muitas eras. Embora tenha nascido como um bebê, você se torna 

uma criança, um jovem, e, depois, uma pessoa idosa - você é o mesmo indivíduo em todas as 

diferentes fases. Você deve, portanto, meditar constantemente sobre o Divino, que é 

verdadeiro e eterno.” (Pensamento para o Dia 03/03/2011) 

 

 “Quando Deus assume a forma humana e está atrás de você, diante de você e ao seu lado, 

falando e se movendo com você, e lhe permitindo cultivar apego de várias formas a Ele, você 

não O reconhece. Não devemos cair no erro de acreditar que Ele é apenas humano e nada 

mais. Nós geralmente esquecemos a Verdade. O Divino proclama: Eu não sou uma massa de 

carne e sangue. Eu não sou um conjunto de desejos, que é a mente - Eu não sou um amontoado 

de ilusão que é a imaginação - Eu sou o Paramaathma (Alma Suprema), a Origem e o Fim. Sou 

a ânsia em você, o conhecimento que você procura como resultado do desejo do seu próprio 

eu.” (Pensamento para o Dia 30/04/2011) 

 

“Deus encarna em prol da redenção da humanidade e não por Sua própria causa. Ele desce 

ao mundo para anunciar à humanidade sua origem divina e exortar as pessoas a voltar para 

Deus, seguindo o princípio do amor. Através do amor você pode conseguir qualquer coisa. É 

esta mensagem que deve ser entendida hoje - o papel do Avatar em conduzir a humanidade a 

uma vida piedosa através do amor. Todo ser humano é uma encarnação do Divino. O Divino 

habita em cada ser. Cada momento marca o advento do Senhor, pois os seres humanos 

nascem continuamente. Portanto, dedique cada momento aos pensamentos de Deus. Quando 

você fizer isso, no devido tempo, você experimentará o Divino. Você será livre de ilusões e será 

divinizado. O homem nasce para se fundir na graça do Divino e não para se afundar nos 

prazeres mundanos. Preencha sua vida com amor e molde-a com amor.” (Pensamento para o 

Dia 24/04/2012) 

 

“O que exatamente as pessoas querem dizer quando afirmam que o sol nasceu ou se pôs? Isso 

nada mais é que uma medida de sua visão - isso é tudo, não é? O Sol não nasce ou se põe. A 

encarnação de Deus também é assim. Na Gita, Krishna disse: Eu não nasço nem morro. Homens 

de intelecto comum consideram que nasci muitas vezes e que faço muitas ações durante cada 

nascimento. Sempre que há uma necessidade de elevação do mundo, Eu me manifesto, 

assumindo um nome e forma - isso é tudo. Então, Sou consciente de todos os Meus adventos, 

de todas as Minhas manifestações. Sou onipotente, Eu sou Sarvajna (onisciente). Não somente 

Eu, até mesmo você sabe tudo. Mas sua Jnana (sabedoria) é oprimida por Ajnana (ignorância). 

Eu sou a própria Jnana. Eu sempre permaneço onipotente e onisciente. Sou sem nascimento, 

imortal.” (Pensamento para o Dia 29/01/2012) 
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“A mãe passa mais tempo cuidando do filho doente - ela pede que os filhos mais velhos cuidem 

de si próprios, mas alimenta o mais jovem com suas próprias mãos. Isso não significa que ela 

não tenha amor pelos mais velhos. Assim, também, não pense que pelo fato de Deus não 

verter ostensivamente sua atenção em uma pessoa, ele ou ela não está recebendo Amor e 

Graça de Deus. Na visão de Deus, não há superior ou inferior entre os devotos. Observe isso 

também: neste Avatar (Encarnação Divina), os ímpios não serão destruídos, pois eles serão 

corrigidos, reformados, educados e levados de volta para o caminho do qual se afastaram. A 

árvore infestada de cupins não será cortada, ela será salva.” (Pensamento para o Dia 15/02/2013) 

 

“Deus é onipresente e está dentro de você. O principal requisito para encontrá-lo dentro de si 

é ter amor puro e desinteressado. Cante Seu Nome com amor. Todos os seres vivos estão 

ligados a este mundo pelo karma. Deus ama a forma humana. Por isso os Avatares vêm na 

forma humana. Você pode experimentar a Sua visão cumprindo seus deveres (Karma Marga), 

conforme declarado na Bhagavad Gita. O Divino vem sendo adorado como um ídolo ou imagem 

decorada, como uma forma artificial. Você deve experimentar o Senhor em Sua forma natural, 

de uma maneira natural. Toda a ornamentação a que um devoto recorre não agrada a Deus. 

Pode agradar o coração de outros devotos, mas o coração de Deus não é comovido por ela. 

Somente pelo amor pode o coração de Deus ser comovido e abrandado. Todo devoto tem 

esse poder. Em vez de recorrer à adulação extravagante a Deus ou buscar Nele favores 

mesquinhos, anseie somente por Ele e você obterá tudo. Esforce-se para tornar Deus seu 

amigo íntimo.” (Pensamento para o Dia 24/04/2015) 
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