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MEU DESEJO, MINHA PROMESSA
Data: 25/07/1975 – Ocasião: Evento de Educação – Local: Colégio Sathya Sai para moças, Ananthapur.

Este dia é o ponto de encontro entre passado e  presente, como o são todos os dias, porque nós, neste 
colégio, estamo-nos despedindo, desejando felicidades para aquelas que por aqui passaram e dando as 
boas-vindas àquelas que estão ingressando nos cursos. Todos os momentos são momentos de crise, 
quando é necessário tomar decisões cruciais com urgência. A vida é uma luta entre as forças do bem e 
do mal, da alegria e do sofrimento, do sucesso e do fracasso.

A dúvida pode surgir  se, diante dessa luta eterna, o homem não conseguir  escapar das amarras da 
dualidade. É, afinal, uma esperança vã, uma perspectiva torturante ou um jogo de Deus? Na verdade, 
trata-se do destino inexorável  do homem e é para prepará-las para esse destino que este colégio foi 
fundado.

A estudante que falou ainda há pouco,  disse que a leitura minuciosa de vários livros  não pode ser 
considerada educação. Sim, a educação deve ocupar-se do corpo,  da mente e do espírito,  além da 
inteligência. Não pode ser confinada às quatro paredes de um edifício. O Universo é uma universidade 
para  aqueles  que  estão  atentos  e  querem aprender.  A  consciência  é  vida.  Assim,  o  fazendeiro,  o 
carpinteiro,  o  ferreiro,  o  escultor,  o  comerciante,  todos  têm a necessidade  de estar  atentos  a  seus 
deveres e responsabilidades, a suas habilidades e padrões, que a educação deve estimular e conservar.

A Educação espiritual faz parte de todos os tipos de educação.

A educação não é um assunto para ratos de biblioteca; o processo precisa incluir o estudo e a avaliação 
de todas as profissões, negócios e corporações. Deve encorajar a aceitação do bem e a rejeição do mal. 
A educação espiritual não é uma disciplina distinta e separada. É parte integrante de todos os tipos e 
níveis de educação. Na verdade, é o alicerce sobre o qual um edifício estável pode ser construído. A 
educação secular e a espiritual são como duas metades das sementes de leguminosas. O germe que 
brota está no meio e é alimentado pelas duas metades.

O feminino é o alicerce sobre o qual um mundo pacífico e feliz pode ser erguido. Quando as mulheres 
forem verdadeiras e corajosas, bondosas e compreensivas, virtuosas e piedosas, o mundo poderá ter 
uma era de paz e alegria.  A juventude tem a capacidade de converter-se em  saadhakas (aspirantes 
espirituais) corretos e fortes que podem escalar as alturas da aventura espiritual; mas não dispõe de 
orientação adequada. Por outro lado, a juventude está sujeita às tentações nocivas; maus exemplos e 
conselhos mal-intencionados, que estão espalhados por toda parte, de forma muito atraente. 

Há duas sereias1 que atraem a juventude para a futilidade e a frivolidade, desviando-a para o caminho da 
ruína: o Sr.Cinema e a Sra. Novela. O filme contamina, corrompe e polui as mentes jovens e inocentes; 
ensina o crime, a violência e a cobiça; destrói a humanidade básica e a degrada até a bestialidade. Até 
mesmo os monges e renunciantes são constantemente arrastados para o pecado pela sua insidiosa 
influência.  

Atualmente, a educação não tem linha da vida2

A Sra.  Novela também corrompe igualmente, com cenas libidinosas de bestialidade.  Ambas levam a 
juventude para a selvageria do vício. Não sabem, nem se interessam em saber, como transformar os 
jovens em cidadãos independentes, autoconfiantes, conhecedores de si mesmos. A necessidade vital é 
ignorada.

1 Ser mitológico apresentado como uma bela mulher que, da cintura para baixo tem a forma de peixe, cuja harmonia do  canto 
atraía os navegantes para os escolhos, onde naufragavam e morriam.
2 Na quiromancia, a linha da vida é a que contém informações fundamentais como doenças, transformações e acontecimentos 
marcantes. Representa a personalidade em geral, as possibilidades de vida, o estado de saúde e as dificuldades e êxito, à medida 
que a pessoa caminha pelo labirinto da vida.
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Certa  vez,  um  estudante  estendeu  a  palma  de  sua  mão  diante  de  um  quiromante,  para  que  a 
examinasse. Ele a examinou cuidadosamente, anunciando que o estudante iria obter muitos progressos 
em educação. O estudante ficou muito feliz.   O quiromante predisse que ele acumularia uma grande 
soma de dinheiro. A alegria do estudante não tinha limites. Assinalou que as linhas indicavam fama e 
fortuna. Isso encheu de alegria, até a borda, a sua taça. Então, o quiromante anunciou que a linha da 
vida era curta e terminaria de maneira abrupta, muito rapidamente. O estudante desmaiou.

Agora, a educação, também, não tem linha da vida. Não assegura as habilidades e as atitudes essenciais 
para viver uma vida de paz e contentamento. Não é plena, nem funciona de modo amplo, abarcando, em 
sua  órbita,  todas  as  necessidades  e  objetivos.   Agora,  está  satisfeita  em  abarrotar  livros,  na 
memorização, na pesquisa de assuntos triviais e em outorgar diplomas que nada significam de especial. 
Seus produtos ostentam sua falta de propósitos, gritando que Deus está morto e que a virtude é mera 
superstição. Como poderia o homem viver sem Deus, ou Deus separado do homem?  Não pode haver 
guirlanda sem o cordão que mantém as flores juntas, nem podem existir homens sem a afinidade interior 
que  Deus  assegura  para  cada  um.  Ele  é  o  Brahmasuthra –  O  cordão  de  Brahman,  invisível,  mas 
inevitável. 

Milhões de rupias foram gastas neste colégio, não com o desejo de acrescentar mais um às centenas de 
escolas espalhadas pelo país, mas para formar uma geração de mulheres que sabem como vivenciar os 
tesouros da cultura Bharathiya e  que preservarão a dignidade e o destino do universo feminino.

A expansão é a linha mestra da educação.

A razão que levou à fundação deste colégio foi a necessidade de mulheres que, como mães, promovam 
a expansão do amor até abarcar os seus semelhantes em todos os lugares. O primeiro passo para essa 
expansão é o lar, onde vocês devem agradar aos pais que lhes deram a chance de viver e aprender, 
reverenciando-os. Se os maltratarem ou infligirem sofrimentos em suas mentes, como poderão ajudar 
outras pessoas pelo serviço e compreensão? A expansão é a linha mestra da educação. Vocês sabem 
que, quando um balão fica muito cheio, estoura, e o ar que está dentro se funde com o vasto e ilimitado 
espaço  exterior.  O  amor  de  vocês  também  deve  preencher  seu  lar,  sua  sociedade  e,  finalmente, 
ultrapassar esses limites, tornando-se mundial. Uma gota d’água na mão evaporará rapidamente, pois 
está muito só. Mas, no oceano, ela sobreviverá como parte dele, pois assumirá o mesmo nome, sabor, 
majestade e força do mar!

Cultivem o Amor. Semeiem as sementes do Amor em todos os corações. Derramem Amor nas areias do 
deserto, permitam que os brotos verdes, as flores adoráveis, os frutos saborosos, a doce colheita do 
néctar  sejam recebidos  pela  humanidade.   Esse  é  o  Meu desejo,  Minha  missão,  Minha  promessa. 
Quando  receberem  um  diploma  e  deixarem  este  colégio,  não  indaguem:  “O  que  o  país  está  me 
oferecendo?” Será melhor perguntar: “O que posso oferecer ao meu país?”

A reverência oferecida aos pés dos pais chega até Mim 

Os estudantes, quando enfrentam a angústia ou o desespero em qualquer lugar, não tomam providências 
para reduzi-los. Colocam óleo nas chamas e sentem prazer no mal que causam! Na verdade, o Meu 
objetivo, ao começar a dirigir este colégio, é formar a mãe ideal, a irmã ideal, a esposa ideal e a mulher 
ideal. O currículo que é seguido aqui, preparando-as para o vestibular da Universidade, é somente uma 
isca  com  a  finalidade  de  atraí-las  para  esse  currículo  mais  elevado  da  formação  do  caráter  e  do 
desenvolvimento do Amor Universal. A aquisição de um pouco de informação sem a transformação que é 
necessária, é, para vocês, uma questão de orgulho, embora haja pouca justificativa para tal.

A Terra é somente um ponto no vasto Cosmos; a Índia é uma pequena porção desse ponto, no qual 
Ananthapur  é  uma  partícula  microscópica,  e  vocês  são  um dos  muitos  milhões  de  seres  humanos 
vivendo aqui. Que motivos têm para impor seu orgulho sobre os outros e se sentir superiores?

As alunas e os professores devem estar permanentemente vigilantes,  para não atraírem os olhos e 
palavras dos rapazes por suas roupas, movimentos, risos e comportamentos. Não se importem em ser 
um pouco antiquadas. É melhor do que adotar modismos que ofendem as tradições, as convenções e a 
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cultura deste país.   

Não desonrem seus pais ou os desapontem, agindo de forma contrária aos projetos deles. A reverência 
que vocês oferecem aos pés de seus pais é reverência que chega até Mim, posso  assegurar-lhes. Há 
algumas lições e temas especiais ensinados neste colégio para incutir a fé e a disciplina espiritual. Os 
professores e alunas devem prestar especial atenção a elas, pois são características particulares deste 
colégio, estabelecidas para o bem de vocês e do país. Os professores também devem ser exemplos de 
sinceridade, simplicidade, cooperação mútua e amor. Devem, também, manifestar interesse especial em 
orações e em outros itens de importância espiritual.

Tradução e revisão da Coordenação de Publicação/
Conselho Central do Brasil
Fonte: www.sathyasai.org

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-17.pdf
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