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FINALIDADE SIM, FIM NÃO 
Data: 18/07/70 – Ocasião: Gurupurnima - Dia do Mestre Espiritual - Local: Prasanthi Nilayam 

Um guru é necessário. Alguém que possa guiar e liderar, alguém que já percorreu o caminho, e conhece 
seus altos e baixos. Vocês podem ter a lâmpada, o pavio e o óleo, mas alguém precisa acendê-la. 
Suponham que existam intrincados desenhos no quadro negro, alguém que os conheça e saiba que 
aquilo lá são as letras D, E, U, e S, tem de ensinar as crianças a identificá-las como dê, é, u e esse. Isto 
não basta, alguém precisa dizer a elas que os desenhos devem ser lidos, não como dêéuésse, mas 
como Deus, e que este som representa o princípio divino concretizado, que é imanente no Universo e faz 
o orvalho cair, o lótus florescer, a borboleta esvoaçar e o sol nascer; este é todo o poder, toda a 
sabedoria, todo o amor, todo o milagre que sempre existiu e sempre existirá. 

Aqueles que ensinam a respeito da natureza, suas leis, temas e qualidades, forças e influências, 
ensinam a cegueira e não a libertação; e isso se torna um fardo e não bem-aventurança. É como cruzar 
o oceano num barco de pedra, em meio a ondas de prazer e pesar. Vocês não conseguirão navegar 
nele; é certo que afundará. O que vocês necessitam para cruzar este oceano é do barco da devoção, da 
convicção da graça, da entrega à vontade d'Ele. Joguem fora todos os fardos, tornem-se leves e poderão 
fazer a viagem na crista das ondas, com um pé numa onda e o outro na próxima. Deus os conduzirá, 
não há razão alguma para se afligir. Pois, se é Ele que tudo faz, quem se preocuparia com alguma 
coisa? 

Apenas o Amor Pode Aliviar a Ansiedade 

A centelha de amor dentro de vocês deve ser alimentada e tratada com carinho, para alcançar a Deus; e 
então, todo ser vivo, se tornará Deus e todas as ações serão divinas; toda reação que chega a vocês do 
mundo exterior será impregnada com amor e adoçada com Seu néctar. Amem a Deus em todos os 
seres, e Deus, que está em todos os seres, responderá com amor. Amem a Deus, mesmo que a aflição 
seja o único destino de vocês; Amem-nO mesmo que se sintam reprovados e rejeitados, pois é somente 
no crisol da labuta que o metal é purificado e livre das impurezas. A adoração a Deus deve ser feita 
através de um nome e de uma forma; mas isto não deve limitar a fidelidade de vocês somente a um 
aspecto em particular. 

A soberania de Deus não conhece horizontes; ela abrange todo o cosmos e muito além. Portanto, não 
permitam que a necessidade de rituais de adoração coloque vendas em seus olhos. Não se irem contra 
outros nomes e outras formas desta mesma Magnificência Supra-Cósmica. Porque a ira gera o medo. 
Ela é o viveiro da ansiedade, da maledicência e da falsidade. Ela é capaz de drenar a paz de suas 
mentes. Vocês podem ter luz sem óleo, fogo sem fumaça, podem ter brisa sem utilizar um leque e até ar 
frio em seus quartos, no escaldante calor do verão, mas, a menos que estejam em paz consigo mesmos 
e com os outros ao redor de vocês, seus pulsos estarão acelerados e o sangue circulará em meio à fúria 
e ao rancor. Apenas o amor pode aliviar a ansiedade e apaziguar o medo. 

A natureza é a veste de Deus; a imortalidade pôs a vestimenta da morte; a velhice está latente no 
recém-nascido; a escuridão adormece no ventre da luz e a luz está contida na noite. A realidade é a 
base, o imperceptível fundamento de todo o brilho e glamour das aparências. O oceano da pureza do 
qual o néctar da imortalidade foi batido, lançou longe o veneno de Halahala, que ameaçava destruir os 
três mundos. 

Desenvolvam um Correto Senso de Valores 

Desenvolvam um senso de proporcionalidade, um correto senso de valores. Amem as coisas do mundo 
com o amor que lhes é devido e nada mais. Suka, o mais puro e sábio entre os sábios, ensinava a 
alguns discípulos, entre eles o sábio imperador Janaka. Certo dia, Suka iniciou seu discurso com atraso, 
pois Janaka ainda não havia chegado. Os outros discípulos ficaram ressentidos com a atenção que Suka 
demonstrou dar a Janaka, eles atribuíram isto ao fato de Janaka ser o imperador do reino; eles 
pensaram que seu guru infelizmente havia sido movido por estas considerações mundanas. Suka sabia 
como a imaginação deles estava tecendo falsidades e preconceitos e, assim, decidiu exorcizar a inveja 
de seus corações.  

Depois de Janaka haver chegado e o discurso se prolongado por algum tempo, Suka manipulou seus 
poderes místicos de forma que eles puderam ver ao longe, próximo do horizonte, a cidade de Mithila, a 
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capital do Império, ardendo em chamas e se desintegrando na conflagração. Os discípulos estavam 
ouvindo a Atmabodha, a lição que diz que apenas o Eu Superior é real e tudo o mais é aparência, 
imposta a Ele pela névoa da ilusão e da ignorância. Todos os outros discípulos, abalados, deixaram a 
sala e seu instrutor. Cada um deles correu para seus próprios aposentos, com medo que o fogo 
deflagrado viesse a queimar suas roupas e livros. Contudo, Janaka, cuja cidade capital estava sendo 
reduzida a cinzas, permaneceu imóvel, pois sabia que aquilo que estava sendo consumido pelo fogo era 
apenas aparência e não a realidade. O próprio Suka pediu a Janaka que fosse avaliar os danos e tentar 
salvar do fogo o que fosse possível. Porém, Janaka respondeu que seu tesouro era a sabedoria que 
estava recebendo de seu mestre e que não estava preocupado com o mundo objetivo, acessível por 
instrumentos externos de conhecimento. Com isso, Suka revelou que o fogo era um faz-de-conta criado 
por ele para mostrar aos outros a profundidade do real aprendizado conquistado por Janaka, em 
contraste com o aprendizado superficial deles. 

Não Há Nada Mais Precioso Que o Amor 

Era este o tipo de guru e discípulo aclamados como padrões pela Índia antiga. Agora vocês sabem 
porque a Índia era detentora de tamanha glória no passado, como preceptora de uma humanidade tão 
faminta. Este papel é mais uma vez confiado a ela e seus filhos precisam estar preparados para provar 
através de seus exemplos que os antigos ensinamentos jamais cairão em desuso. O Eu Superior, 
quando se acredita que ele está no âmago de cada ser, produz em vocês vibrações de compaixão, de tal 
forma que quando os outros estão felizes, vocês também estão, e quando eles se sentem na miséria, 
vocês sentem na mesma intensidade. Isto é o amor em sua forma mais elevada e sincera. Este amor 
quando cultivado remove as ervas daninhas da ira e da malícia. Floresce como paz e serenidade. O Meu 
ensinamento é amor, Minha mensagem é amor, Minha atividade é amor, Meu modo de vida é amor, não 
há nada ao alcance do homem que seja mais precioso que o amor. 

Uma palavra falada com amor é como bálsamo para os pés fatigados. Vocês vêm a Prashanti Nilayam 
de carro, de trem ou de ônibus; vocês caminham pelos jardins, exaustos e desejosos. Eu pergunto da 
varanda: “Quando vocês chegaram?” Alguns podem questionar: “Porque Baba faz esta pergunta? Por 
acaso Ele não saberia? Certamente, Ele sabe tudo sobre eles e nós. Porque então esta pergunta?” 
Porém, aqueles a quem esta pergunta foi colocada, se sentem radiantes porque “Baba falou comigo, 
assim que cheguei aqui”! Meu objetivo é proporcionar alegria a vocês, então por mais que Eu tudo saiba, 
faço estas perguntas; se Eu não perguntasse ou ficasse indiferente, vocês se sentiriam desolados e 
frustrados, não é verdade? 

Vocês sabem que Eu pergunto, não pela pergunta em si, pois já sei a resposta, mas devido à satisfação 
que Minhas palavras proporcionam a vocês. Da mesma forma, Eu poderia perguntar: “Como vão 
vocês?”, embora Eu saiba que vocês estão bem e por isso foram capazes de vir, ou que vocês não estão 
bem, e esta é a própria razão que os trouxeram a Mim! Isto é o espírito que encanta (Mayashakthi); 
quando ele fala, quando volta seus olhos ou quando faz qualquer outra coisa, por certo, obtemos imenso 
prazer! O que faz vocês felizes, quando Eu me dirijo, falo ou faço algo para vocês é denominado 
Yogamaya. 

Tentem Intuir os Mandamentos de Deus 

Não se confundam com indagações a respeito de credos, castas e convicções que vierem a encontrar 
em Nilayam, ou no caminho de ida e volta para cá. Não é um negócio muito lucrativo. Olhem para seus 
alvos e ganhos e deixem o resto para lá. Permitam que cada um busque o preenchimento de seus 
anseios e deixem comigo a sua correção. Desistam de procurar por paz e alegria, satisfação e 
sabedoria, através das pessoas e dos objetos do mundo exterior. 

Desenvolvam os olhos internos e não a visão exterior. Tentem intuir os mandamentos de Deus, o que 
colocará seus pés na senda do silêncio e da constante disciplina. Cresçam na fé; isto os tornará uma 
bola de ferro que não pode ser levada por qualquer rajada de vento. Da mesma forma, estejam de tal 
modo firmados na fé, que nenhum vento de desgosto ou algum soprar de dor, possa agitá-los e tirá-los 
dos braços de Deus. 

Existem alguns que adoram minha foto com grande deleite, mas, se o búfalo que produzia dois galões 
de leite por dia começar a dar um só, eles atribuem isto ao retrato e à oferenda, voltam a figura para a 
parede e se arrependem do dia em que a trouxeram para casa! Alguns que vieram até Mim a dez ou 
quinze anos, ainda não investiram numa profunda devoção em seus corações e, assim, estão propensos 
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a acessos de incredulidade! Como vocês podem ter-Me no filme, se viram as lentes em direção ao 
mundo e clicam? Focalizem corretamente o coração e cliquem o botão da inteligência; esta é a forma de 
se obter uma foto nítida de Sai impressa em seus corações. 

Mera Adoração Formal Não Pode Agradar a Deus 

O santo de Kannanda, Basavanna, cantou que Deus não é realizado nem pela melodia, nem pelo 
conhecimento, mas pela devoção ou dedicação. O devoto decide a forma que Deus assumirá, para que 
então se instale no coração purificado pela devoção. Mera adoração formal, o cantar de hinos ou a 
execução mecânica de rituais rotineiros, não pode persuadir Deus a morar em seus corações. Tais 
corações são embaraçados por ninharias, trastes, teias de aranhas e empecilhos. Eu não sou cativado 
pelo tipo de devoção que deseja se mostrar e impressionar os outros com sua suposta profundidade! Eu 
não aprecio as pomposas exibições de devoção; o que mais Me agrada é a devoção que, de tão 
profunda, não pode ser expressa em palavras, e de tão intensa, não se preocupa com publicidade. 

Uma carta escrita em um pedaço de papel de forma ilegível, contendo algum tipo de informação 
absurda, será levada pelo correio e entregue no endereço com cuidado e exatidão, desde que tenha o 
selo apropriado afixado nela. Outra correspondência feita em um valioso papel de carta, usando 
caligrafia requintada e floreada com uma mensagem preciosa, valendo seu peso em ouro, seria 
negligenciada e condenada, se não possuísse um selo afixado, o que é exigido pelas leis postais! O selo 
da devoção é o que faz a oração alcançar seu destino: Deus; não a ornamentação, a fanfarra, a pilha de 
flores ou a natureza festiva dos “banquetes-oferenda”. O simples e sincero coração é o selo que faz a 
oração viajar mais rápido. 

Não Joguem Lama na Reputação dos Outros 

Não se lastimem dizendo: “Eu amo a Deus, mas Ele não é recíproco”. Deus ressoa, reage, reflete. Ele 
lhes restitui dez vezes o amor que vocês Lhe oferecem. Tenham este anseio, se dediquem, se 
entreguem. Mantenham-se constantes, não andem hoje dois passos para frente e voltem sobre eles 
amanhã. As formigas, pequenas, fracas e pobres criaturas, se movem uma atrás da outra numa corrente 
inseparável, conscientes de seu alvo e nada mais, superando todos os obstáculos que surgem em seu 
caminho. Ridículo e desprezo serão achados onde quer que haja excesso de festividades. Nem mesmo 
os Avatares estão livres dos homens mesquinhos com seus métodos sutis. Krishna foi acusado de ser o 
bandido que matou Sathrajith e de ter roubado a jóia Shymanthaka, que ele usava, enquanto caçava na 
floresta! Ele, então, partiu para provar que seus caluniadores estavam errados! Ele descobriu que 
Sathrajith havia sido morto por um leão e que a jóia estava na caverna de um urso, suspensa acima do 
berço de seu pequeno filhote, de forma que ele pudesse ver seu brilho e com ela brincar! Não cedam à 
tentação de jogar lama na reputação dos outros; Isto é um passatempo hediondo carregado de 
desastres. Mantenham suas línguas doces e inocentes de qualquer calúnia. 

Também não sou cativado por erudição ou pela ostentação das pessoas que alegam terem lido a Gita 
centenas de vezes ou o Bhagavatha outras tanto. Observar um verso na prática, diariamente, é muito 
mais importante para o progresso. Um barbeiro pode raspar o cabelo da cabeça por alguns centavos, e 
vestes ocres são fáceis de se obter e vestir. Há aqueles que se deleitam em adorar-Me, pronunciando 
1008 nomes ou mesmo cem mil nomes! Evocar a Deus, com sincera aspiração, uma vez que seja... é o 
bastante para alcançar Sua Graça. Eu encontro algumas pessoas quebrando cocos na entrada de 
Nilayam, perturbando o silêncio com seus golpes barulhentos! Eu não sei que beneficio isso pode trazer, 
exceto que agora eles têm um coco para preparar o chutney do almoço! 

Promovam, Alimentem e Fertilizem o Dharma 

Eu vim para restaurar o dharma, a retidão que sustenta a terra, que garante a paz entre os homens e 
entre as nações. Vivam em dharma, e promovam a retidão pelas suas ações. Pensamentos e palavras – 
esta é a oferenda que Me agrada, pois isto é ter reverência para com a missão que estabeleci para Mim 
mesmo. Promovam o dharma, alimentem a retidão, fertilizem-na, encorajem-na; este é o Meu trabalho e 
Eu ficarei satisfeito.  

Quando vocês se encontrarem, não gritem olá! Ou tchau, ou algum outro cumprimento banal. Deixem o 
momento do encontro ser santificado pela lembrança de Deus; digam, Ram Ram ou Om, ou Hari Om ou 
Sai Ram. O que vocês chamam etiqueta é apenas um tíquete para o barbarismo; vocês pronunciam 
adeus (good-bye em inglês), como se fossem as palavras em télugo “guddi-abbai”, que significam “um 



Organização Sri Sathya Sai Baba 
www.sathyasai.org.br 
 

 4

garoto cego”! Como pode a tagarelice conduzi-los à felicidade que procuram? Como pode uma miragem 
saciar a sede de alguém? Suas águas não nasceram no alto de nenhuma montanha, nem tão pouco, 
deságuam no mar! 

No momento em que tenho a responsabilidade de corrigi-los e conduzi-los pelo caminho correto, devo 
adverti-los contra “o mal dos olhos”; não se detenham em imagens feias, vulgares, desapropriadas e 
degradantes, imagens como os horrendos pôsteres de filmes, exibidos em todas as praças da cidade 
para dissuadi-los ao vício e ao crime. Vocês também devem evitar “o mal do ouvir”; não dando ouvidos a 
escândalos, blasfêmias, notícias que veiculam ódio e ganância, discursos de ateus e perversos que não 
têm nenhum amor em seus corações e nenhum senso de fraternidade. 

Mantenham-se Longe do Mau Para Obter Sucesso na Meditação 

Protejam-se contra “o mal da língua”; “o mal da mente”, e “o mal das mãos”; isto quer dizer, desistam das 
palavras que ferem a reputação dos outros, prejudicam seus interesses e causam outras dores; 
abandonem emoções maléficas e paixões; mantenham-se afastados das más ações. Apenas quando 
todos estes males estiverem ausentes, o ideal da meditação será bem sucedido. Qualquer vestígio que 
seja destas coisas embaçará a mente criando tumulto e turbulência. 

Realizem todos os atos como se fossem oferendas a Deus; não classifiquem alguns como “meu 
trabalho” e outros como “trabalho d'Ele”. Todo trabalho é d’Ele; Ele inspira, Ele Auxilia, Ele executa, Ele 
contempla, Ele se agrada, Ele colhe, Ele semeia. Ele existe em Si mesmo, pois toda esta diversidade é 
Ele, olhando através do espelho da natureza! Todas as coisas são para a realização do Supremo e para 
serem utilizadas para este propósito. Nada é para ser usado como um fim em si, nem para si próprio. 
Sendo assim, devotos Sai, este é o único modo apropriado de vida. Sem finalidades egoístas; apenas 
finalidades desinteressadas, e o objetivo é alcançar a Realidade, ou seja, o Eu Superior, Deus! 

Publicação Original: Sathya Sai Speaks - Vol. 10 - Discurso 14 - 12/1970  


