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"Deus testa Seus devotos de diversas maneiras. Todos esses testes são passos 

que os levam a um nível mais elevado. Um devoto verdadeiro vive de forma 
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fé. Ele marchará adiante, sem atentar para todos os problemas e dificuldades, 

e alcançará o objetivo da sua vida." 

- Baba 
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DISCURSO DO AVATAR 

A SOCIEDADE BRILHA PELA QUALIDADE 

HUMANA DOS INDIVÍDUOS 

 

Vocês obtêm algum benefício deleitando-se com as 

chuvas sem plantar sementes na terra? As sementes 

plantadas brotam na ausência de chuva ou de rega? 

Para que uma muda cresça, tanto o plantio quanto a 

irrigação são necessidades complementares. 

Igualmente, o esforço humano e a Graça Divina são 

essenciais para o sucesso de qualquer 

empreendimento. 

(poema télugo) 

 

A GRAÇA DE DEUS DEPENDE DO 

MERECIMENTO DE VOCÊS 

O esforço humano (purusha prayatna) e a Graça de 

Deus (Daiva Anugraha) são como as correntes 

positiva e negativa, cada uma das quais é necessária 

para que brilhe a lâmpada da vida. Na ausência da 

Graça de Deus, nenhum esforço humano frutificará. 

 

O Conhecimento do Ser Ilumina Tudo 

Uma criança não consegue sobreviver sem o 

auxílio da mãe. Um galho não pode sobreviver sem 

o apoio do tronco da árvore. Esta é a espécie de 

relação existente entre Deus (Deva) e a alma 

individual (jiva). Se a árvore é parte (amsa) da 

Criação, o galho é a parte pequena (upamsa) da 

Criação. Os Vedas
1
 propõem esta verdade. Eles 

declaram: Satyam Vada, Dharmam Chara (“Falem a 

verdade, pratiquem a retidão”). Estes editos sagrados 

são como os dois olhos de um homem para se levar 

uma vida divina. Os nossos épicos (Itihasas) e 

mitologias (Puranas) contêm muitas dessas grandes 

verdades. Hoje em dia, as pessoas não dão atenção a 

esses textos sagrados e, consequentemente, atraem 

incalculáveis infortúnios para si mesmas. Todos os 

textos sagrados se destinam à elevação da 

humanidade. Devemos saber como usá-los 

adequadamente. Deus criou o alimento para a 

proteção do corpo humano. Só porque há muita 

comida disponível, ninguém deve se entregar a 

comer em demasia. Isso pode resultar em indigestão 

ou até em doença. Deve-se também ter cuidado em 

relação à qualidade do alimento antes de ingeri-lo. 

Vocês devem observar a moderação (mitha) em tudo 

o que fizerem. A Graça de Deus depende do 

merecimento de vocês. Não aspirem a coisas que não 

merecem.  

As pessoas devem cultivar uma relação 

franca e sincera. Aquelas que buscam felicidade na 

vida devem refletir sobre o que é efêmero e o que é 

permanente. Isso é verdadeira sabedoria (jñana). 

                                                           
1
 Escrituras Sagradas hindus reveladas aos antigos sábios. 

O termo Veda significa “conhecimento espiritual”. (N. T.) 
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Existem três tipos de jñana: vijnãna (conhecimento 

mundano), sujñana (conhecimento superior) e 

prajñana (consciência integrada constante). A 

ignorância (ajnãna) resulta em ações tamásicas 

(indolentes), vijnãna em ações rajásicas (passionais), 

e sujnãna e prajnãna em ações sátvicas (serenas). 

Jñana também se classifica em sabedoria individual, 

sabedoria social e sabedoria universal. A sabedoria 

em nível individual ou físico é como uma lâmpada 

cuja luz se restringe a um único aposento. A 

sabedoria social é como o luar, que se difunde em 

todo o redor, interna e externamente, mas não é 

luminoso. A sabedoria universal é como a luz do 

Sol, um resplendor que tudo permeia. É o 

Conhecimento do Ser Supremo (Brahmajñana), que 

é infinito e integral. É a divina sabedoria do 

Conhecimento do Atma
2
 (Atmajñana). A divina 

sabedoria (prajna) do homem é apenas uma porção 

infinitesimal da prajna de Deus Todo-Poderoso. 

Atmajñana ilumina tudo. Assim como as mãos, as 

pernas, os olhos, as orelhas, etc. são partes do corpo, 

os indivíduos são partes da sociedade, esta é parte da 

Natureza e a Natureza é parte de Deus. Todas as 

partes da Natureza estão interligadas e inter-

relacionadas. O Senhor Krishna declara na 

Bhagavad Gita
3
: Mamaivamsho Jivaloke Jivabhuta 

Sanathana (“O Eterno Atma em todos os seres é uma 

parte do Meu Ser”). Cada um de vocês é um membro 

                                                           
2
 O Ser, no sentido de Ser Interno ou Eu verdadeiro; uma 

centelha do Divino. 
3
 “A Canção do Senhor” (Bhagavat = o Senhor + gita = 

canção). Considerada a mais preciosa das Escrituras 
hindus, faz parte do grande épico Mahabharata. Contém 
a essência da filosofia denominada Vedanta, sob a forma 
dos ensinamentos transmitidos pelo Senhor Krishna ao 
príncipe Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra. 

da sociedade. A sociedade brilha pelo resplendor da 

qualidade humana dos indivíduos. Quando a 

sociedade brilhar, a Natureza também brilhará e 

manifestará a Divindade. 

 

Santifiquem o Tempo para Santificar a Vida 

A mente está acima dos sentidos, o intelecto 

acima da mente, e o Atma (o Ser) acima do intelecto. 

É a luz do Atma que ilumina o intelecto. Como o 

intelecto se acha em estreita proximidade com o 

Atma, o intelecto controla a mente e esta controla os 

sentidos. O homem cumpre a sua permanência na 

Terra com o auxílio dos sentidos.  

Quem é o homem? O homem não é outro 

senão a mente, que é a combinação de correntes e 

agitações mentais (sankalpas e vikalpas). As suas 

ações e comportamento dependem delas. O prazer e 

a dor são o resultado de sankalpas e vikalpas. Se 

alguém deseja ser verdadeiramente feliz, deve 

empenhar-se em moldar a própria conduta. Quando a 

qualidade individual se converte em divindade, a 

sociedade se torna divina. 

Coisas boas e más acontecem de acordo com 

o tempo. Tudo está sujeito a ele e englobado nele. 

Todos estão vinculados ao tempo. Todos têm que 

capitular a ele. Por mais poderoso que alguém seja, 

será aniquilado pelo fluxo do tempo. O bem aumenta 

quando se utiliza bem o tempo. O mal aumenta 

quando se conspurca o tempo. Todos os seres estão 

ligados ao princípio do karma. Dizem os Vedas: 

Karmanubandhini manushya loke (“O homem, no 

mundo, está vinculado à ação”). A sociedade 

humana está vinculada à ação. Na época atual, o 

homem não está fazendo bom uso do tempo. 
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Ó homem! Tu lutas arduamente na vida 

simplesmente para encher o teu estômago. Adquires 

miríades de tipos de conhecimento em vários 

campos. Examina e indaga a ti mesmo que grande 

felicidade obtiveste por despender todo o tempo, 

desde o alvorecer até o entardecer, na aquisição de 

conhecimento mundano e na obtenção de riqueza, 

enquanto te esquecias de Deus. 

(poema télugo)  

Pode-se santificar a vida quando se santifica 

o tempo. Então, pratiquem ações que santifiquem o 

tempo. Esta deve ser a meta da vida. 

 

A Sabedoria Plena Confere Claridade Total 

Encarnações do Amor! 

A sabedoria individual é estreita e limitada. 

Pode-se ampliá-la por meio de esforço adequado. 

Com a Graça de Deus, pode-se desenvolvê-la para 

que se converta em divindade. Para se obter a Graça 

de Deus, deve-se desviar a mente para Ele. A Sua 

Graça não será possível se a mente estiver voltada 

para o mundo. Não se pode ver claramente na 

escuridão. Não se podem ver os altos e baixos e 

confrontar os perigos na escuridão. Assim é a 

sabedoria individual. Por meio de aconselhamento 

mútuo, pode-se expandir a sabedoria. Só então se 

poderá ter uma visão ampla e um pensamento claro. 

Uma mente que tem dúvidas é como escuridão e 

sombra. Na escuridão, a mente, equivocadamente, 

toma uma corda por uma serpente, e esta por uma 

corda. Tal é a sabedoria estreita; em um momento, 

sim; em outro, não. É sabedoria combinada com 

ignorância. A sabedoria plena confere claridade 

total. Ela vê a divindade no interior e no exterior. 

Antarbahischa Tatsarvam Vyapya Narayana Sthita 

(“O Deus que tudo permeia está presente no interior 

e no exterior”). A visão estreita é destrutiva, 

enquanto a visão ampla é construtiva. A sabedoria 

individual está em alta no mundo de hoje. A sua 

visão estreita conduz ao ego, à ignorância e à ilusão. 

Quando alguém está realmente dormindo, é possível 

acordá-lo com facilidade; quando finge dormir, 

nenhum esforço consegue fazê-lo acordar. Deus sabe 

tudo, mas simula nada saber. Então os devotos têm 

dúvidas. É esse o efeito da ilusão.    

 

Cantar o Nome Divino Destrói a Ilusão 

As gopikas
4
 compreendiam bem a realidade 

de Krishna. Elas ansiavam e suspiravam por 

Krishna. A sua devoção a Ele era total. Certa vez, 

quando Krishna fingia dormir, uma delas disse: 

“Pode-se acordar alguém que está em sono 

profundo. Mas será possível acordar uma pessoa 

que, com os olhos cerrados, finge dormir? Pode 

alguém entender os jogos divinos (lilas) de 

Krishna?”. As lilas de Krishna destinam-se a 

expandir a visão das pessoas. As gopikas 

perceberam que, para Deus, não pode haver sono. Se 

Ele for dormir, todo o Universo terá que se defrontar 

com a calamidade. Somente verdadeiros devotos, 

como aquelas gopikas, podiam compreender os 

caminhos de Deus. 

Só a devoção (bhakti) pode comunicar a 

compreensão a respeito de Deus; só ela é capaz de 

conceder a liberação (moksha). O princípio da 

devoção é o verdadeiro remédio contra a doença do 

                                                           
4
 O mesmo que gopis: vaqueiras que adoravam o Senhor 

Krishna em Brindavan. (N. T.) 
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mundanismo. O infinito poder de bhakti deve ser 

entendido por todos. A devoção (bhakti) confere 

poder (shakti); este gera anseio e apego (rakti e 

anurakti) por Deus; anurakti confere desapego 

(virakti), e este leva à liberação (mukti). Amor pleno 

é devoção. Meros rituais destituídos de verdadeira 

devoção indicam apenas artifício (yukti). O amor 

intenso, pela purificação do coração, tem o poder de 

aliviar qualquer pessoa das dualidades de sankalpas 

e vikalpas. 

 

Certa vez, Radha
5
 se encontrava em um 

dilema: “Se eu abrir a porta do coração, Krishna 

poderá escapar; mas, se eu fechar a porta principal, 

Ele poderá não entrar. Em seguida, ela pensou 

melhor: “Qual é o problema de abrir ou fechar a 

porta do coração, se Krishna está presente em todo 

lugar?”. Poderá alguma porta impedir Krishna de 

entrar no coração de alguém? Existe, porém, a porta 

                                                           
5
 A gopi amada do Senhor Krishna; simboliza a alma 

humana atraída pelo Divino. 

principal – o sentimento extasiado de entrega que se 

vivencia quando se tocam as cordas de sushumna
6
 

em profunda devoção. Diz-se, em linguagem iogue: 

“Ó homem! Tu te esforças para ver Kailasa (a 

morada do Senhor Shiva) controlando o alento vital 

e os sentidos e tocando as cordas de sushumna com 

lágrimas de alegria. Esse estado é verdadeiramente 

Kailasa ou Vaikuntha (a morada do Senhor Vishnu) 

e a porta principal para a entrada de Krishna. Não 

existe outra porta. Se o Universo inteiro é o templo 

de Deus, não há porta principal. A compreensão 

desta verdade é a verdadeira divindade”. 

As gopikas jamais tiveram qualquer 

problema em relação a sankalpas e vikalpas porque 

compreendiam a verdadeira natureza da Divindade. 

Quem conhece o princípio do Atma é gopi; quem é 

ignorante a respeito desse princípio é um pecador 

(papi). O homem não sabe a diferença entre gopi e 

papi devido ao tremendo efeito da ilusão (maya). 

Compara-se maya a uma dançarina (nartaki). A 

palavra nartaki tem três letras
7
: nar-ta-ki. Invertendo 

essas letras, tem-se a palavra kirtana (cantar o Nome 

Divino). Maya nartaki poderá, assim, ser controlada 

por meio do cantar (kirtana) do Nome Divino de 

Deus. 

Discurso de Bhagavan em Sai Sruti
8
, Kodaikanal, 

no dia 15 de abril de 1993. 

                                                           
6 Canal central de energia que nasce na base da coluna 

vertebral e, passando pela medula espinhal, segue até o 

topo da cabeça. Está relacionado à ascensão da 

consciência e ao êxtase espiritual.  

7
 Na escrita do sânscrito, as letras são unidades 

irredutíveis que expressam unidades fonéticas ou sílabas. 
8
 Nome de um ashram construído por Sathya Sai Baba 

em Kodaikanal, no sul da Índia. (N. T.) 
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REPORTAGEM 

SRI SATHYA SAI ARADHANA MAHOTSAVA 

 

O Sri Sathya Sai Aradhana Mahotsava foi 

realizado em Prasanthi Nilayam com profunda 

solenidade e devoção, no dia 24 de abril de 2017.  

Na véspera do Aradhana Mahotsava 

(literalmente: “Festival de Adoração”), 23 de abril, 

os estudantes do Instituto Sri Sathya Sai de Ensino 

Superior encenaram uma peça intitulada “Daivam 

Manusha Rupena” (Deus tem a forma de um ser 

humano), que destacou o amor supremo e eterno do 

Divino pela humanidade, através de paralelos entre o 

Avatar da Treta Yuga, o Senhor Rama; da Dwapara 

Yuga, o Senhor Krishna e da Kali Yuga, o Avatar 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, utilizando incidentes 

selecionados de suas vidas. Boa direção, excelente 

atuação do elenco e relevante apoio multimídia 

apresentaram o tema com clareza, ilustrando como o 

homem deveria seguir os ideais estabelecidos pelos 

Avatares e viver uma existência de auto sacrifício e 

serviço à humanidade.  

 

 

Cena da peça "Daivam Manusha Rupena". 

 

O programa matutino do dia 24 de abril 

começou com uma inspiradora apresentação de Sri 

Pancharatna Kritis, nas vozes de mais de 260 

cantores clássicos do estilo carnático, homens e 

mulheres, dos Estados de Tamil Nadu, Andhra 

Pradesh, Telangana, Kerala, Karnataka e 

Maharashtra. Com seus corações cheios de devoção 

por Bhagavan, os cantores interpretaram cinco belas 

gemas compostas em Télugo, dedicadas a Ele, com 

entusiasmo, virtuosismo e perfeita harmonia, 

preenchendo todo o ambiente com profunda devoção 

e sacralidade. As composições interpretadas foram: 

“Pranamami Sayisha”, “Sada Bhavayami”, “Charana 

Sevanam”, “Kali Yuga Avatari” e “Sathya Sai 

Avatara Vaibhavam”. 

 

 

Sai Pancharatna Kritis por cantores carnáticos 

clássicos. 

 

Dois palestrantes se dirigiram à assembleia, 

em seguida. O primeiro orador foi Sri S.S. 

Naganand, membro da Fundação Central Sri Sathya 

Sai. O distinto orador citou a máxima de Bhagavan, 

de que Ele viera acender a lâmpada do amor no 

coração do homem, para lembrar a forma como 

Bhagavan derramou amor sobre todos e os conduziu 

pela mão nos momentos difíceis. Referindo-se à 

exortação de Bhagavan, de que a oferta de alimentos 

(anna danam) era um modo básico de servir à 



7 
 

humanidade, Sri Naganand anunciou que a Fundação 

Central Sri Sathya Sai decidiu oferecer refeições 

gratuitas a devotos que visitam Prasanthi Nilayam e 

que um novo prédio estava em construção para este 

fim. O segundo orador foi Sri Nimish Pandya, 

Presidente para toda a Índia, da Organização de 

Serviço Sri Sathya Sai. Ele observou que a principal 

mensagem de Bhagavan é amor e conclamou todos 

os devotos a amar incondicionalmente a 

humanidade, servindo a todos com altruísmo. Sri 

Pandya também deu detalhes do desenvolvimento 

fenomenal alcançado pelo programa Sri Sathya Sai 

Vidya Jyothi, que inspira, fortalece e energiza os 

estudantes, inculcando-lhes valores. 

Essas palestras foram sucedidas por um 

Divino Discurso de Bhagavan, uma gravação de 

áudio ouvida no sistema público de alto-falantes. Em 

Seu Discurso, Bhagavan convidou os devotos a 

descartar ego e ostentação, e desenvolver as virtudes 

da humildade, compaixão e coragem, a fim de se 

tornar instrumentos dignos em Sua Divina Missão de 

serviço à humanidade. Bhagavan encerrou Seu 

Discurso com o Bhajan “Hari Bhajan Bina Sukha 

Santhi Nahin”. Seguiram-se os Bhajans e o 

encerramento, com o Arati, às 10:20 da manhã. 

Após a conclusão do evento no Sai Kulwant 

Hall, realizou-se um Narayana Seva no Estádio Sri 

Sathya Sai Hill View, quando mais de quarenta mil 

pessoas foram servidas de uma refeição e receberam 

roupas. Enquanto isto, foi servido um suntuoso 

almoço a todos os devotos, em uma tenda 

especialmente erguida para isto, atrás do Bloco 

Norte. 

 

 

Narayana Seva no Estádio Sri Sathya Sai Hill View. 

 

Ao anoitecer, o renomado cantor clássico, 

Sri Anantha Narayanan apresentou um concerto de 

música devocional digno de concluir a programação 

do Sri Sathya Sai Aradhana Mahotsava. Ele 

começou sua apresentação às 17:30 com a oração 

cantada ao Senhor Ganesha: “Vatapi Ganapatim 

Bhaje” (Eu louvo o Senhor Ganesha) e manteve os 

devotos encantados por cerca de uma hora e meia, 

com sua excelente interpretação de diversas canções 

devocionais, concluindo seu concerto às 19 horas 

com a composição “Siva Sankari”.  Seguiram-se os 

Bhajans e o Arati, marcando a conclusão do evento. 

 

 

 

DE NOSSOS ARQUIVOS 

RESPEITEM SEUS PAIS COM A DIVINDADE 

EM SEU CORAÇÃO 

 

AMOR E VERDADE SÃO FUNDAMENTAIS 

PARA A EXISTÊNCIA DO SER HUMANO 

 

Manifestações do Amor Divino! 

Não há qualidade mais nobre no mundo que 

o amor. Ele é sabedoria. Ele é justiça. Ele é riqueza. 
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Ele é verdade. Tudo é permeado pelo amor. Tudo no 

cosmos emerge do amor, cresce pelo amor e se 

funde no amor. 

Todo ser humano nasce do ventre da mãe. 

Ele é nutrido pelo amor da mãe e usufrui de muitas 

coisas na vida por causa da mãe. Aprecia toda a 

felicidade na vida por causa do amor da mãe. Assim, 

não há nenhuma divindade maior que a mãe. Mas 

essa divindade se refere apenas ao corpo. 

 

 

 

O ser humano deve reconhecer a verdade de 

que a comida que sustenta seu corpo é derivada do 

sol. O sol ajuda as plantações a crescer. Assim, sem 

o sol o ser humano não tem alimento para sustentar a 

vida. O termo Sathyam (Verdade) é composto de três 

sílabas—Sa, tha, yam—que significam vida, 

alimento e sol. Disso se segue que o ser humano é 

inerentemente uma concretização da verdade. Como 

tal, ele deveria conduzir uma vida fundamentada na 

verdade. Infelizmente, hoje o ser humano leva uma 

vida apartada da verdade e, assim, se torna uma 

vítima de inúmeros problemas. Ele não tem paz. É 

continuamente atormentado por muitas aflições. 

O ser humano deve reconhecer o significado 

do amor e da verdade, que são essenciais para a 

existência humana. A mãe representa essas duas 

qualidades básicas. 

 

Ame a Mãe e reverencie o Pai 

Rama alcançou a condição divina porque era 

filho de Kausalya. Lava e Kusha se tornaram filhos 

heroicos por causa de sua grande mãe, Sita Devi. 

São os pensamentos nobres da mãe que tornam as 

crianças grandiosas. Uma mãe pode equivocar-se em 

alguns aspectos, mas sempre vai lutar para o bem-

estar de seus filhos. Assim, cada filho deve amar sua 

mãe como seu dever primário. Deve então amar o 

pai e reverenciar o preceptor. A mãe concede o 

corpo, o pai o protege, o preceptor transmite 

conhecimento e sabedoria. Para cada ser humano, 

todos os três são essenciais para mover-se adiante no 

mundo. 

É por causa das bênçãos de nobres mães e 

das esposas de grandes sábios que muitos homens 

foram capazes de realizar feitos heroicos. 

Shankaracharya ensinou que os filhos que não 

receberam as bênçãos de suas mães sofrem de 

diversas vicissitudes na vida. Aqueles que tiveram as 

bênçãos de suas mães com frequência garantiram 

liberar-se de nascer novamente. Muitos homens de 

grande alma têm enaltecido a grandeza e o poder de 
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mães. É o principal dever dos filhos assegurar as 

bênçãos da mãe para seu bem-estar. 

Espiritualmente, no entanto, de acordo com 

o Vedanta, o dever do ser humano é outro. Nesse 

caso, há espaço no coração apenas para o amor por 

Deus. Afeição pela mãe e reverência para com o pai 

são necessárias. Mas os pais e o preceptor são 

transitórios. Mesmo os amigos são impermanentes. 

Apenas Deus é permanente e infalível. Apenas Deus 

deve ter lugar permanente no coração. 

 

Use o corpo como um instrumento divino 

O corpo humano adquire sua sacralidade 

pelo fato de que é a morada do Divino. O Gita 

refere-se ao corpo como Kshetra (campo sagrado) e 

o divino morador interno como o Kshetrajna 

(conhecedor do campo). Por causa da sacralidade do 

corpo, ele deve ser adequadamente utilizado como 

um instrumento da Divindade. O ser humano deve 

desenvolver fé em Deus. Sem fé, a vida será sem 

sentido. O ser humano não pode ter felicidade ou 

satisfação na vida sem a graça de Deus. Os seres 

humanos hoje estão muito imersos em assuntos do 

mundo. O resultado é que eles não têm paz de 

espírito. Eles podem obter a paz apenas da suprema 

personificação da paz: Deus. Ele é a morada de amor 

e paz, duradouros e infinitos. O amor de Deus deve 

ser assegurado cantando o nome do Senhor. Vocês 

deveriam ser gratos a sua mãe por lhes ter dotado 

com um corpo que lhes permite cantar o Nome do 

Senhor. 

Assim, cada pessoa, homem ou mulher, deve 

respeitar seus pais, instalar a Divindade no coração e 

orar a Deus constantemente. É dever de todos trazer 

um bom nome para seus pais. Quando os filhos são 

bons, eles trazem um bom nome para os pais. Foi 

pelo nobre comportamento de Lava e Kusha que Sua 

mãe, Sita, se tornou renomada. Quando Lava e 

Kusha estavam em uma batalha com Rama, Lava 

lançou uma flecha em direção a Rama com a oração 

de que se sua mãe, Janaki, era uma sadhvi (uma 

mulher extremamente nobre), a seta deveria deixar 

Rama inconsciente. Rama ficou inconsciente quando 

a flecha o alcançou. Veja o que aconteceu. O simples 

pensamento de sua mãe emprestou tanto poder a 

suas flechas! Isso mostra que, quando você valoriza 

a mãe e procura a graça de Deus, as bênçãos da mãe 

se tornam mais poderosas. 

 

A realização Deus é a realização suprema 

No mundo de hoje, tais mães são raras. 

Muitas mães preocupam-se com o futuro de seus 

filhos se eles aderem ao caminho da retidão. Elas 

temem que seus filhos possam não ser bem 

sucedidos na vida. Em tempos antigos, as mães 

pensavam o contrário. Elas seriam imensamente 

felizes se vissem os filhos dedicados a Deus. Elas se 

sentiriam felizes com o pensamento: “Meu filho vai 

ser um bom homem. Ele vai ganhar um bom nome.” 

Mesmo agora, nesta terra sagrada da Índia, 

os pais devem dar o melhor de si para educar seus 

filhos em caminhos corretos. Os filhos também 

devem reverenciar seus pais, que são responsáveis 

por sua existência física. Mas eles devem perceber o 

que devem a Deus, que é a base de toda a vida. 

Reconhecendo essa dupla obrigação para com a mãe 

e para com a Divindade, eles devem resgatar suas 

vidas, vivendo uma vida com propósito. Há coisas 
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maiores que a própria vida. A realização suprema é a 

realização da Divindade. É o summum bonum da 

vida humana. 

 

Ofereça seu amor para a Mãe e aprecie a vida 

Mães nobres dão à luz filhos nobres. As 

mães devem também se sentir agraciadas quando 

têm filhos nobres. Kondama Raju costumava dizer a 

sua nora, “Easwaramma, você não tem ideia de sua 

grande sorte. Você não é uma mulher comum. O 

próprio Senhor está com você. Que mulher de sorte 

você é!” Easwaramma era a nora de Kondama Raju. 

Há qualquer registro de algum sogro adorando sua 

nora? Ele costumava dizer: “Eswarama, seu nome 

está justificado. A mãe de Ishwara é Easwaramma”. 

Essa foi a forma com que eles elogiaram 

Easwaramma. Kondama Raju era uma das raras 

pessoas que podia perceber a verdade. Aqueles que 

não podem reconhecer a verdade nunca serão 

capazes de compreender. Eles são como um cego, 

que não pode ver o sol mesmo durante o dia. 

Aqueles que estão no caminho espiritual e 

que têm amor pela mãe podem realizar qualquer 

coisa no mundo. Muitos adultos menosprezam o 

papel de suas mães dizendo que elas podem ter-lhes 

feito algo de bom na infância. Eles se sentem 

orgulhosos de seu trabalho e de sua posição. Mas 

eles esquecem a quem devem sua posição. 

Adi Shankara teve as bênçãos da Mãe 

Parvati quando era um menino de sete anos ao fazer 

a adoração à deusa, na ausência de seu pai. Depois 

de obter as bênçãos da deusa, alcançou grande 

distinção no domínio de todos os Vedas e das 

escrituras dentro de um período curto. 

Você deve oferecer seu coração a Deus, uma 

vez que Ele é o morador interno do coração, 

enquanto pai e mãe são apenas moradores da casa. 

Respeite seus pais com a divindade em seu coração. 

Saboreie a doçura do amor de sua mãe, ofereça seu 

amor a ela e aproveite a vida. 

- Extraído de discursos de Bhagawan Sai 

sobre o Dia de Easwaramma. 

 

 

 

 

ESPECIAL 

FÉ, ESSA PALAVRA GIGANTE DE DUAS 

LETRAS 

Madhuri Manohar 

 

A comunidade Sai tem essa conversa inicial 

padrão—ou pelo menos eu a uso para iniciar uma 

conversa com “estranhos” que encontro no Centro 

Sai: “Como você chegou a Swami?” Uma excelente 

pergunta, na verdade, para quebrar qualquer silêncio. 

Instantaneamente, essa pergunta acende um brilho 

nos olhos de quem responde e garante horas de bom 

relacionamento com esse assim chamado “estranho”. 

Sempre me impressionou ouvir as muitas histórias 

maravilhosamente fascinantes e os caminhos 

amorosos através dos quais nosso querido Senhor 

tocou as vidas de centenas de milhares de pessoas, 

abrindo sobre elas a sombrinha de sua divina graça. 
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Sempre que me faziam essa simples 

pergunta, eu dava esta resposta chata muito típica: 

“Eu vim a Swami através de meus pais.” Eu sempre 

quis ter uma história super interessante, com um 

grande clímax e carregada de suspense. 

Infelizmente, você chega a Sai pela primeira vez 

apenas uma vez. Não há modo de ajustar ou alterar 

essa história! Enquanto eu crescia – e agora sou um 

jovem adulto, parte dessa elevada Organização 

Internacional Sathya Sai – vez por outra ponderava 

sobre essa minha história “anticlimática”. Espere! 

Como eu vim a Swami realmente importa? De fato, 

meus pais me mostraram o caminho para Sai e por 

isso serei sempre grato a eles. Mas esse é realmente 

um incidente único e – boom! – você está aqui com 

Ele? Com franqueza de alma, houve centenas de 

vezes em que eu tive dúvidas afetando minha fé 

n’Ele. Assim, será que realmente importa ter uma 

história incrível de como cheguei a Ele pela primeira 

vez, se o todo de mim nunca chegou 

completamente? Minha introspecção constante e Sua 

orientação contínua me levaram a perceber que, mais 

importante que a maneira pela qual eu vim a Swami, 

é perceber como eu sempre voltei a Swami, de novo 

e de novo, quando o pêndulo de minhas dúvidas 

levava minha fé para longe d’Ele. 

Sendo um jovem adulto nesta era moderna, 

como cientista, o raciocínio lógico é a pedra angular 

essencial de meu processo de pensamento e crenças. 

Antes de 2011, era moleza. Ele estava bem à minha 

frente, vestido com seu manto laranja e caminhando 

entre as pessoas. Aquele Seu olhar sustentava toda 

argumentação. A prova estava bem à frente de meus 

olhos. Mas agora eu e todos os meus jovens colegas 

devemos viver a maior porção de nossas vidas 

privados de Sua forma física. É nesse momento que 

a questão de como podemos voltar a Swami—que é 

inerentemente baseada em nossa fé—torna-se mais 

imperativa. 

Meu pouco experiente cérebro pode não ser 

capaz de fornecer uma definição completa, 

abrangente e espiritualmente elevada sobre o que é a 

fé. No entanto, acredito, é a fé que descreve de 

forma abrangente as várias facetas de nossas vidas. 

 

Quando o dia avança difícil, 

A fé é saber: Ele está me tornando forte. 

Quando, na crise, minha mente questiona: Por que 

eu? 

A fé é compreender: faz parte de Seu plano. 

Quando não posso mais suportar a carga, 

A fé é sentir Sua força empurrando-me para a 

margem. 

Quando as marés duras da vida finalmente se 

estabilizam, 



12 
 

A fé é a internalização: toda cara fechada era um 

desperdício. 

Quando o mundo ao redor parece tão desumano, 

A fé é seguir Seus ensinamentos como o único 

mandamento. 

Fé, essa gigantesca palavra de duas letras, 

Que ela possa tornar minha vida sempre centrada 

em Sai. 

- Madhuri Manohar é um Jovem Sai de 

Baltimore, Estados Unidos. 

 

 

 

ESPECIAL 

ENCARNAÇÕES DO AMOR! 

Dr. Umakanta Subudhi 

 

Durante o curso de nossas vidas, somos 

chamados de filho, filha, pai, amigo, tio, professor, 

cientista e assim por diante. Porém, todos esses 

nomes representam verdades parciais e cada um 

deles está associado com o corpo, a educação secular 

ou o reconhecimento da sociedade. No entanto, eu 

senti uma enorme alegria quando ouvi, pela primeira 

vez, “Encarnações do Amor”, do próprio Bhagavan 

em Pessoa. Faça uma pausa breve, feche seus olhos, 

imagine Swami, o Purna Avatar, personificação de 

todos os deuses e de toda bondade, referindo-se a 

nós como Encarnações do Amor! Este é o maior 

milagre de Bhagavan Baba. É a mais importante 

revelação divina, o fato de que todos nós somos 

encarnações do amor, da verdade e da divindade. 

Esta é a verdade mais elevada. “Descobrir a verdade 

para revelar o amor interior” é a base da 

transformação pessoal. 

 

 

 

Unidade de Cabeça, Coração e Mãos 

Os milagres de Bhagavan representam a 

manifestação de Seus divinos poderes de 

onipresença, onipotência e onisciência. Bhagavan, 

no entanto, declara que Seu maior poder é o Seu 

Amor, que pode derreter até o mais duro dos 

corações e encher a mente com a paz que 

“transcende todo entendimento”. Bhagavan chama 

os milagres de Seus cartões de visita e diz que esses 

milagres – Chamatkars – atraem pessoas à Divina 

Presença para que passem pelo processo de 

refinamento – Samskar – e revelação do amor dentro 

de cada um. Este refinamento produz uma atitude de 

serviço – Paropakar – ou amor em ação. Ao servir 

ao próximo, o indivíduo conquista a graça de Deus e 

alcança o último estágio, da Autorrealização – 

Sakshatkar – ou viver em amor. 

Sempre que eu me deparo com 

“Encarnações do Amor”, sinto-me rejuvenescer e 

reconheço meu verdadeiro “Eu”. Esta centelha, em 

si, é o princípio da jornada espiritual. E para 

avançar, para experimentar o amor, devemos 
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desvelar o amor interior através do processo de 

transformação (práticas espirituais, sadhana). 

Samskars são valores humanos, virtudes, cujo 

propósito é transformar, transmutar, reconstruir e 

reformar o gênero humano. É desta maneira que 

Chamatkar conduz a Samskar. Neste estágio, nós 

compreendemos a unidade, o primeiro degrau da 

escadaria espiritual. Unir a cabeça, o coração e as 

mãos constitui o próprio objetivo e propósito da 

vida. Manasyekam Vachasyekam, Karmanyekam 

Mahatmanam. “Aqueles cujos pensamentos, 

palavras e atos estão em perfeita harmonia são os 

indivíduos nobres”. Esta é a única razão pela qual 

nós todos estamos aqui, na Organização Sai.  

 

Reconhecimento do Amor como Identidade 

Universal 

Nós não deveríamos nos esquecer de que o 

amor é a fonte subterrânea para a obtenção da 

unidade entre Cabeça, Coração e Mãos (3H em 

inglês: head, heart, hand). Bhagavan diz que essa 

unidade é Educação em Valores Humanos 

(novamente, em inglês, se diz 3HV = EHV). Para 

chegar à unidade, só precisamos de amor, que é a 

força capaz de unificar corpo, mente e alma. A força 

que se expressa de forma semelhante, no exterior, 

resulta em unidade dentro da organização. Este é o 

segredo da felicidade no lar, da ordem na nação e da 

paz no mundo. Através de refinamento (samskar), a 

mente tende a seguir o Atma e nós assumimos 

diversas atividades de serviço. Samskar converte a 

pessoa em humilde servidora da sociedade. Assim 

que o amor surgir, todos os outros valores se 

manifestarão por si próprios. Quando regamos as 

plantas, automaticamente fertilizamos o solo e o 

sistema de raízes permite que as plantas se 

desenvolvam. Do mesmo modo, quando o amor se 

derrama de Swami, ele nos purifica. Esta pureza nos 

leva a praticar Paropakara, que significa sentir 

gratidão e ajudar àqueles que necessitam. A 

expansão do amor, através de Paropakara, torna a 

pessoa consciente do Amor Cósmico. Isto é 

Sakshatkara ou o Reconhecimento do Ser como 

Identidade Universal. 

Swami é amor. Seu instrumento é o amor. 

Sua mensagem é amor e o caminho e a meta do 

homem são o amor. Portanto, o relacionamento entre 

o devoto e o Senhor é amor e nada mais. Com amor, 

todos somos heróis; sem amor, todos somos zeros. 

Só o amor pode nos tornar mais queridos e próximos 

de Swami. De fato, a essência da disciplina espiritual 

é o amor, e o reflexo do amor é o serviço. Porém, 

simplesmente dizer “eu amo Bhagavan” não é 

suficiente. A verdade desta declaração se revela 

quando alcançamos os mais pobres através do 

serviço. Por esta razão, o meio para reconhecer a 

divindade está em nos engajar no serviço altruísta 

aos outros. Este é o motivo pelo qual Bhagavan 

denominou Sua organização como Organização de 

Serviço Sri Sathya Sai. Só através do serviço, 

podemos reconhecer Sai e nos tornar Sai. 

Obviamente, não há um momento nem uma razão 

específica para servir. Muitas vezes nosso Amado 

Swami disse: “Ame a Todos! Sirva a Todos”. 

Deixem-me compartilhar uma experiência na qual eu 

percebi a presença de Swami durante atividades de 

serviço. 
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Sai Maa na Senhora Amma 

Por amor e graça de Swami, nós, membros 

da Juventude Sai de Bhubaneswar, temos a 

oportunidade de prestar serviço no Pavilhão de 

Doenças Infecciosas (ala IDH) do hospital da 

capital. No ano de 2007, uma paciente, a senhora 

Amma, estava sendo atendida por nós. Diversas 

vezes eu a alimentei carinhosamente. Uma noite, em 

maio daquele ano, Swami apareceu em meu sonho, 

no qual membros da juventude de Odisha haviam se 

reunido no Sai Kulwant Hall, lotando-o até o limite 

de sua capacidade. Todos esperavam por Swami 

ansiosamente. Ele veio em Sua cadeira de rodas. Eu 

observei uma ligeira mudança em Sua face. Havia 

sido substituída pela face de Amma (da ala IDH). Eu 

me senti desconfortável, procurei pela face real de 

Swami, mas não encontrei. Algum tempo depois, 

Swami chegou à varanda e me chamou. Fui até Ele. 

Swami me disse algo em Télugo que não pude 

compreender e apenas sorri. Mas os estudantes me 

disseram que Swami queria que eu o acompanhasse. 

Bhagavan segurou minha mão e eu o acompanhei. 

Ele deu alguns passos comigo e pediu uma cadeira, 

que foi providenciada pelos estudantes. Eu fiquei 

sentado ao lado dos Pés de Lótus. Bhagavan sorriu 

para mim, segurou minhas mãos e me abençoou com 

Suas divinas palavras: “você está fazendo um bom 

trabalho. Estou feliz com isto. Estou sempre com 

você”. Ele pediu um pouco d’água e eu ofereci um 

copo. Ele bebeu metade e me abençoou, elevando 

Suas mãos divinas e sinalizando para que eu saísse. 

Assim terminou meu sonho. Mas, durante todo o 

sonho, eu fiquei diante de Swami com o rosto de 

Amma. 

Então, em junho de 2007, eu estava no meu 

vilarejo, com meus pais. Quando retornei a 

Bhubaneswar, minha mãe me deu alguns doces 

caseiros. Na noite de sábado, cheguei à minha 

moradia e fiquei sabendo que Amma havia caído da 

cama na noite anterior e estava bastante machucada. 

Na manhã de domingo, corri para a ala IDH levando 

os doces que trouxera de casa. Limpamos o aposento 

e trocamos a roupa de Amma. Ela estava sentada na 

cama quando lhe ofereci alguma comida, junto com 

os doces, que ela comeu, feliz, dizendo que estavam 

muito saborosos. Então, segurou minhas mãos e 

sentou-se no chão. Embora o Télugo fosse seu 

idioma de nascença, ela falou comigo em Odiya, 

dizendo, carinhosamente: “você está fazendo um 

bom trabalho. Estou feliz com isto. Estou sempre 

com você”. Foram as mesmas palavras ditas por 

Swami, no sonho. Eu senti que estava diante de 

Bhagavan. Ela me pediu água e ofereci. Ela 

costumava beber um copo inteiro, de uma vez, mas, 

naquele dia, tomou apenas meio copo. Eu 
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transbordava de alegria, pois as ações de Amma 

replicavam as de Swami no sonho. De fato, 

encontrei Swami presente em Amma. 

O caminho com Sai me ensinou que, quanto 

mais tivermos unidade interior, maior será o alcance 

de nossas ações comunitárias. Comunidade significa 

“com – unidade”. Nossa motivação deveria ser fazer 

Bhagavan feliz com todo o nosso trabalho. 

Deveríamos lembrar que Swami está sempre 

conosco e permeia a criação inteira. Por Sua imensa 

graça, Swami nos escolheu para reconhecer nossa 

verdadeira natureza. Somos essencialmente divinos e 

encarnações do Amor. Vamos seguir a divina 

mensagem de Amor e praticar este amor nas nossas 

ações, para que possamos viver em amor e oferecer 

nossa gratidão aos Pés de Lótus de Swami. A 

palavra “SWAMI” pode representar as inicias da 

expressão em inglês “See Within And Move Inward” 

– “Olhe para Dentro e Avance para o Interior”. 

 

- O autor, um cientista por profissão, atua como 

Coordenador Estadual da Juventude da 

Organização de Serviço Sri Sathya Sai de Odisha. 

 

 

 

ESPECIAL 

SAI É O MÉDICO DOS MÉDICOS 

Dr. S. Jagadeeswara Rao 

 

Após ingressar na amorosa órbita de Swami, 

um devoto que tenha fé e devoção sente Sua mão 

invisível em cada ação e circunstância. Nós sabemos 

de muitos devotos que tiveram experiências bem-

aventuradas com Avatares como Shirdi Sai Baba. 

Algumas delas parecem inacreditáveis. Muitas têm 

relação tanto com o domínio físico quanto com o 

espiritual. 

 

Como Swami Curou minha Alergia de Pele e 

Sinusite 

O Darshan e as bênçãos de Swami para 

meus pais e meu tio, em 1954, nos ajudaram a fazer 

progressos em assuntos materiais e também no 

Sadhana espiritual. Eu costumava adorar Swami 

juntamente com outras deidades em um Ashram de 

minha vila, que fica próxima de Tirupati (Andhra 

Pradesh), desde os dias de escola. Ingressei no Sri 

Sathya Sai Seva Dal do Comitê de Tirupati, visitei 

Prasanthi Nilayam em 1975 e tive o meu primeiro 

Darshan de Swami. A impressão amorosa me 

estimulou a visitar Parthi ocasionalmente, como 

membro do Seva Dal. Em 1986, pela vontade e pela 

compaixão de Swami, fui admitido no Instituto Sri 

Sathya Sai de Ensino Superior como professor de 

química e continuo lá, até hoje, como membro 

honorário da faculdade de química, após a minha 

aposentadoria. Eu considero que esta oportunidade é 

uma grande dádiva, que me ajuda a compreender e 

experimentar ainda mais o amor de Swami. Ele vem 

cuidando de minha família há tanto tempo, em 

diversas circunstâncias e de maneiras muito 

singulares. Eu gostaria, agora, de narrar como 

Swami cuidou de problemas de saúde em minha 

família, como o Médico dos médicos. 

Em 1986, depois de ingressar no Instituto, 

contraí uma severa alergia cutânea, com erupções na 

face e nas mãos. As injeções e comprimidos 
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ministrados no Hospital Geral Sri Sathya Sai não 

fizeram efeito. A homeopatia também não 

funcionou. Naquele estado desesperador, com um 

sentimento de que “não há outro refúgio” (Anyatha 

Saranam Nasthi), eu procurei Swami, entreguei uma 

carta e expliquei o problema. Naquele momento 

Swami entrou na sala de entrevistas sem me dirigir 

uma palavra sequer. 

Após a entrevista, Ele saiu e perguntou aos 

estudantes sobre mim. Naquele instante, eu estava 

sentado próximo da garagem. Swami, com todo o 

Seu amor e atenção, veio até onde eu estava e disse: 

“Não se preocupe. Os remédios homeopáticos que 

você tomou podem não fazer efeito. Tome este 

Vibhuti Prasadam. A alergia passará”. Swami 

materializou Vibhuti para mim. Rasgou um pedaço 

de papel em branco da carta de um devoto e me deu 

para embrulhar o Vibhuti. Eu fiz Padanamaskar e 

disse a Swami que aquele problema era muito severo 

e me impedia de dar aulas. Swami, a Divindade 

onisciente, disse que era deficiência de vitamina B e, 

então, materializou dois tabletes amarelos de 

vitamina B, dizendo-me para ingeri-los junto com o 

Vibhuti. Aproveitei e mencionei que meu pai tinha 

um problema semelhante. O amoroso Swami disse: 

“o problema do seu pai se deve a um defeito no 

sangue; o seu é apenas deficiência de vitamina. Você 

ficará bom”. Eu fiquei maravilhado com as 

materializações de Vibhuti e de comprimidos pela 

primeira vez. Tomei um comprimido com um pouco 

de Vibhuti antes de me deitar e a outra dose na 

manhã seguinte, como foi “prescrito” por Swami. 

Durante o Darshan daquela manhã, Swami 

perguntou pela minha saúde e eu respondi que estava 

bem melhor. “Fico muito feliz” (Chala 

Santhosham), disse Swami. Durante dois dias, nos 

Darshans da manhã e da tarde, Swami perguntou 

sobre o meu problema. Eu fiquei totalmente curado 

daquela alergia. Não consigo exprimir em palavras a 

experiência do amor divino que se derramou sobre 

mim. A forma como Swami tem cuidado de mim é 

realmente espantosa. Nem sempre se pode 

experimentar este tipo de amor. Outro incidente 

interessante é que eu enviei o Vibhuti que sobrou 

para o meu pai. Depois de ingeri-lo, ele também foi 

curado de seu problema de pele (foto dermatite). É 

assim que o Médico dos médicos, Swami, cuida de 

Seus devotos, totalmente, sem necessidade de 

qualquer exame médico, equipamento, sequência de 

testes e períodos prolongados. Quando a Criação 

(Srushti), Proteção (Sthithi) e Dissolução (Layam) 

acontecem por Sua mera vontade (Sankalpa), qual a 

necessidade de equipamentos e testes? Não é de 

admirar que se diga que Seu amor é o amor de mil 

mães. 

Swami, por amor, também curou minha 

sinusite e, agora, estou livre dela. Eu costumava 

sofrer muito disso, particularmente no inverno e na 

época de chuvas. Algumas vezes, precisei faltar às 

aulas. Eu segurava uma carta sobre este assunto, 

para Swami, durante um Darshan. Swami me 

chamou e leu a carta. Então, perguntou como um 

médico: “você sente dor dos lados do nariz, na parte 

de trás da cabeça, abaixo dos olhos e nas têmporas”? 

Quando eu disse que “sim, Swami”, Ele falou: 

“Então se trata apenas dos seios da face”. Swami 

materializou um Vibhuti amarelo, que Ele mesmo 

embalou com destreza em um papel, entregando para 
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mim e dizendo: “Aplique o Vibhuti de cada lado das 

narinas antes de dormir e ficará bem”. Em seguida, 

Swami me abençoou com Padanamaskar. Naquela 

noite, depois de muito tempo, tive um sono muito 

revigorante e acordei bem melhor. Repeti o 

tratamento por três noites, como Swami sugeriu e, 

no quarto dia, estava significativamente melhor. 

Então, escrevi uma carta de agradecimento que 

Swami pegou. Olhou minha face por alguns 

segundos e disse: “Ainda está aí”. Mais uma vez, 

materializou o Vibhuti amarelo e eu continuei por 

mais dois dias. Depois disso, fiquei totalmente livre 

dos problemas com sinusite. Escrevi outra carta de 

agradecimento a Swami. Ele leu o que eu escrevi: 

“Agora estou curado. Até comi curry de berinjela, 

goiabas, etc. Nenhum problema sequer”. Swami 

disse “Chala santosham, chala santosham” e 

materializou o mesmo Vibhuti amarelo pela terceira 

vez, embrulhou e me entregou. Eu fiquei pensando 

por que Ele havia feito aquilo se eu já estava bem! 

Fiz Padanamaskar e guardei o Vibhuti em segurança. 

Passada uma semana, os estudantes e 

funcionários celebravam o festival Dipavali na 

Presença de Swami, diante do Auditório 

Purnachandra. Naquela noite, eu tive um severo 

ataque de asma por haver ficado exposto à fumaça 

dos fogos de artifício no final da tarde. Então orei a 

Swami e abri o terceiro pacote de Vibhuti, aplicando 

como Ele recomendara. No dia seguinte, estava 

saudável e livre da sinusite de uma vez por todas. 

Swami antecipou o problema e me abençoou com 

Vibhuti adiantado! Assim é o amor divino e 

incondicional de Swami. Isso me lembrou o 

provérbio: “O médico é o próprio Deus” (Vaidyo 

Narayano Hari). O Senhor Narayana em Pessoa 

toma conta de Seus filhos como um médico. Certa 

vez, em meu sonho, Swami disse para me levantar e 

cuspir o muco; senão poderia engoli-lo e infeccionar 

a garganta. O amoroso cuidado de Swami é 

completo. Por esta razão Swami é o Médico dos 

médicos: Sainathudu Vaidyanathude. 

 

 

A Divina Missão de Bhagavan, de Promoção da 

Saúde  

Swami, como Divina Mãe e Pai, curou o 

câncer de minha mãe e livrou meu pai de problemas 

de pele e gastrointestinais com Prasadam de Vibhuti, 

sem precisar de cirurgia e, finalmente, eles 

alcançaram Seus Pés de Lótus. Ele também cuidou 

de minha esposa e filhos, em aspectos de saúde. Do 

mesmo modo, nosso Amado Swami tem cuidado da 

saúde de incontáveis devotos e não-devotos também, 

com amor, como Divino Pai e Médico. O amor de 

Swami, na verdade, é o remédio mais eficaz; ele cura 
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qualquer enfermidade num piscar de olhos. Alguns 

problemas de saúde podem não ser curados por 

médicos ou remédios, mas são curados pela Graça 

Divina. 

Swami é o Divino Curador e o Senhor da 

Infinita Compaixão. A Sua grande missão de 

misericórdia e compaixão assumiu uma dimensão 

notável através do estabelecimento de um hospital 

extraordinário, inaugurado em 4 de outubro de 1956, 

em Prasanthi Nilayam. Bhagavan nomeou como 

superintendente médico o Dr. Bikkina Sitharamaiah, 

que havia se aposentado do Serviço Médico do 

Governo de Andhra Pradesh. A criação deste 

hospital atendeu a um desejo da Mãe Eswarama. No 

Discurso de Inauguração, Swami disse: “O próprio 

Madhava realiza Manava Seva para que Manava 

faça o mesmo e, assim, mereça a graça de 

Madhava”. Em outra ocasião, Swami disse: “O 

hospital foi construído para os muitos que anseiam 

por tratamento médico e só ficam satisfeitos quando 

lhes ministram remédios e injeções. Sua fé na graça 

ainda não é forte”. Pois os que têm completa fé em 

Swami são curados até de doenças incuráveis, pelo 

Vibhuti materializado por Ele. O Dr. Narendra 

Reddy diz: “Swami cura as pessoas de doenças 

físicas e desordens mentais apenas com Seu olhar, 

Seu toque amoroso, Suas palavras de compaixão, 

Seu Vibhuti e remédios materializados”. Ele já curou 

enfermidades de muitas pessoas em sonhos, como 

resposta às suas preces sinceras e intensas. Swami 

deu início ao Serviço Médico Móvel em 1974, para 

promover conscientização sobre saúde entre os 

aldeões, além de oferecer tratamento às aldeias 

vizinhas. Atualmente, há diversos veículos 

totalmente equipados com instrumentos médicos 

sofisticados, servindo a milhares de pessoas das 

áreas rurais, com médicos dedicados, de diferentes 

especialidades. O Hospital Móvel Sri Sathya Sai, 

dirigido pelo Dr. K. Narasimhan é um novo 

programa de expansão, lançado em 30 de março de 

2006 por Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, com o 

objetivo de oferecer serviços de saúde holísticos, 

completamente gratuitos, à porta dos pacientes, em 

suas próprias aldeias. Swami instituiu Hospitais 

Superespecializados, nos quais o tratamento é 

absolutamente gratuito. As pessoas, depois de 

recobrar a saúde, podem servir à sociedade pelo 

resto de suas vidas, segundo o provérbio: “o corpo 

humano serve para fazer o bem aos demais” 

(Paropakarartham Idam Sariram), como um 

humilde gesto de gratidão a Swami. 

Certa vez, Swami disse: “Meu corpo 

pertence a todos vocês. Hoje eu tenho saúde por 

causa de suas orações. Mas todos os seus corpos 

pertencem a Mim e, portanto, estou me 

responsabilizando e cuidando deles”. Nós somos 

seus filhos amorosos em cada nascimento e Ele é o 

nosso divino pai em todas as nossas vidas, além dos 

pais físicos. Portanto, vivamos para atender às 

expectativas de Swami, cuidando de nossa saúde e 

servindo em Sua Divina Missão pelo bem-estar de 

todos os seres, com a prece Samasta Lokah Sukhino 

Bhavantu (Que todos os seres de todos os mundos 

sejam felizes!).   

 

– O autor é membro docente honorário do 

Instituto Sri Sathya Sai de Ensino Superior, 

Prasanthi Nilayam. 
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ESPLENDOR DA GLÓRIA DIVINA 

O MILAGRE MAIS MARAVILHOSO DE 

SWAMI 

Uma faceta altamente valorizada de Sri 

Sathya Sai Baba, pelo menos para mim, é que se 

pode amá-Lo de todo o coração, sem medo e sem se 

reprimir. Toda pessoa quer amar de forma grandiosa, 

de coração aberto, mas a experiência nos tornou 

medrosos. 

Podemos observar como é natural para as 

crianças amar de todo o coração. Com que riqueza e 

doçura as crianças pequenas abraçam seus pais, 

irmãos, irmãs e companheiros mais chegados! 

Quanta alegria sente um adulto quando uma criança 

de três ou quarto anos o abraça com o mais doce dos 

sorrisos e diz, “Eu te amo, eu te amo”. 

 

É o rio de amor precipitando-se do coração 

aberto da criança que a torna tão incrivelmente doce 

e tão transbordante de felicidade. É este rico tesouro 

de amor e afeição que toca até mesmo o adulto mais 

endurecido e o faz compartilhar da felicidade da 

criança, por um instante que seja. 

Mas, à medida que cada um de nós deixa os 

anos da primeira infância inocente e aberta, algo 

muito triste e trágico ocorre. A experiência mundana 

invade o abrigo dos anos iniciais e o coração sofre 

traição e rejeição. Uma pessoa ama alguém e o amor 

flui para aquela pessoa. Mas, se a resposta é a 

indiferença, ou uma palavra áspera, ou rejeição 

franca, então a ferida resultante pode ser profunda e 

agonizante. A criança tenta de novo e de novo e aqui 

e acolá se fere outra vez. Com o tempo, surge uma 

autoproteção natural e o amor da criança se tisna de 

cautela.  

A pessoa aprende que, quando ama, fica 

desprotegida; o amor destrói sua autoproteção e a 

torna vulnerável ao sofrimento. A cada ano da 

experiência do mundo, mais fatores de autoproteção 

se somam à vida da pessoa. Ambição, cuidados com 

os negócios, competição, gratificação dos sentidos, 

ganância, ressentimento, ódio, ciúme - a faixa inteira 

de tendências estreitadoras exerce cada vez mais 

influência sobre corpo, mente, coração e 

inteligência. A expansão natural e aberta do coração 

da primeira infância transformou-se, agora, em coisa 

do passado.  

Não é esta obstrução do fluxo de amor uma 

razão fundamental que explica por que a vida da 

outra pessoa é, amiúde, seca e sem alegria? 

Nesta sociedade moderna, uma vida seca e 

sem alegria é a experiência generalizada. Vejam a 

busca frenética de distração e prazer em todo o 

mundo. Uma prece quase universal surge das 
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pessoas adultas apanhadas na cultura atual: “Ó, 

Senhor, que possa chegar uma nova estação de 

Primavera em meu coração. Possa outra vez o rio de 

Amor correr forte nas profundezas de meu coração”. 

Aqui está, para mim, um dos milagres mais 

maravilhosos de Sri Sathya Sai Baba. O coração 

agrilhoado, voltando-se para Baba, pode quebrar 

todas as cadeias da prisão. Vê-Lo, sabendo, com 

certeza, que Ele jamais irá trair, é o sentimento mais 

maravilhoso. Com alegria, o coração responde a essa 

confiança. A cada dia, o amor por Baba fica mais 

forte. Ele é a Mãe e o Pai Divinos para Seu devoto. 

Pode-se amá-Lo sem reservas, sem escudos, sem 

medo, por mais resguardado que ainda se possa estar 

dos seres humanos, seus companheiros. 

Naturalmente, o comportamento externo com Ele 

deve permanecer com disciplina estrita. 

-De “Meu Baba e Eu”, por Dr. John Hislop.  

 

 

ESPECIAL 

COMO EXPERIMENTEI A DIVINDADE DE 

SWAMI EM MINHA VIDA 

C. Lakshmi Kutty Amma 

Sou professora de Val Vikas e atuo no 

distrito de Alappuzha, em Kerala. Minha mãe ficou 

viúva com a idade de apenas 24 anos. Ela me 

educou, juntamente com meus dois irmãos, 

suportando todo tipo de privação. Tornei-me devota 

de Swami em 1986.  

     No ano 2000, minha mãe teve pressão baixa. 

Certa vez, ela caiu da cama. Depois disso, ficou com 

medo de andar. Fui ficar com ela e orei a Swami 

para lhe dar coragem de caminhar. Ela tinha uma 

foto de Swami em sua sala de Puja. Quando orei e 

chorei por ela, veio de fora uma fragrância de 

Vibhuti e se via Vibhuti vindo da postura de bênção 

de Swami (Abhayahastam). Minha mãe, sem medo 

nenhum, levantou-se de sua cama e usou o Vibhuti. 

Todos os membros de minha família vieram, viram o 

milagre e apanharam Vibhuti. Depois deste 

incidente, minha mãe ficou bem saudável e faleceu 

em novembro de 2007. 

 

Uma vez Swami veio a mim em sonho e me 

falou sobre uma senhora. Ele disse, “Ela é uma 

professora e se chama Saraswati. Ajude-a a começar 

uma turma de Bal Vikas”. Perguntei a Swami, 

“Bhagavan! Por bondade me fale sobre seu 

paradeiro”. Swami me disse, “Ela é natural do 

distrito de Karipuzha”. Isto foi um sonho. Perguntei 

por ela por cerca de três meses e, por fim, a 

encontrei. Abordei-a e lhe contei o sonho. Ela não 

era devota de Sai, mais havia ouvido falar de Swami. 

Estava em grande agonia mental. Tinha muitas 
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preocupações. Tinha duas filhas. Sua filha mais 

velha morrera de câncer. A segunda filha não tinha 

filhos e seu marido vivia acamado por causa de um 

derrame. A própria Saraswati trabalhara numa escola 

particular e estava, então, aposentada. Estava agora 

dando aulas particulares a crianças. Ela me disse que 

sempre orava para Krishna com lágrimas para que a 

ajudasse. Eu lhe disse que Bhagavan Baba é 

onipresente e que Ele é Krishna, Shiva, todos os 

deuses. Que ouvira as preces dela. De alguma forma, 

ela concordou em começar uma turma de Bal Vikas 

do modo como Baba havia mandado no sonho. 

Em 22 de dezembro de 2016, tive um sonho. 

Um médico vestido de branco veio diante de mim e 

me pediu que me deitasse sobre a mesa. Fiz como 

me foi dito e o médico vestiu as luvas. Não sabia o 

que ele estava fazendo com meu estômago. Ele me 

mostrou um tumor de cor vermelha e disse, “Seu 

incômodo foi removido”. Eu dormia profundamente. 

De manhã cedo, quando acordei, contei isso a meu 

filho. Ele me lembrou: “Mãe, por favor, veja se sua 

hemorroida está curada”. Sim, eu estava sofrendo de 

hemorroidas, que sangravam regularmente. No 

sonho, Swami fez a cirurgia e a retirou. Agora estou 

bem. Swami é Deus. Ele é o Guru de todos os gurus 

Bal Vikas e Médico de todos os médicos. Gosto de 

dizer a todos os Gurus Bal Vikas para considerarem 

o trabalho como sacrifício, serviço e amor. Agora 

tenho 75 anos de idade. Swami está me dando saúde 

para o trabalho de Bal Vikas. Não tenho queixas. 

Meus Pranams (saudações) e preces aos Pés de 

Lótus de Swami por Suas bênçãos! 

– A autora é uma Guru Bal Vikas e atua no 

distrito de Alappuzha em Kerala. 

CELEBRAÇÕES EM PRASANTHI NILAYAM 

FESTIVAL DE UGADI 

Foi realizado em Prasanthi Nilayam um 

programa de dois dias para celebrar o jubiloso 

festival de Ugadi, o Ano Novo Télugo. 

O programa às vésperas de Ugadi, em 28 de 

março de 2017, começou com uma fala criteriosa do 

Juiz V. Rama Subramaniam, da Alta Corte de 

Telangana e Andhra Prasdesh, o qual falou sobre o 

tema “Colocando em Prática os próprios Preceitos”. 

Narrando suas experiências ao colocar em prática os 

ensinamentos de Bhagavan em sua vida, o erudito 

orador enfatizou a importância de colocar os 

ensinamentos de Bhagavan em prática e lembrou aos 

devotos que só a prática poderia promover a 

transformação em suas vidas. 

 

Apresentação de música devocional pelos Jovens Sai 

de Sivam. 

A esta fala seguiu-se uma sessão musical 

divertida chamada “Twameva Saranam Mama” 

(Somente Você é meu refúgio), apresentada pela 

Juventude Sai de Sivam, a residência de Bhagavan 

em Hyderabad. A sessão de 70 minutos foi uma rara 

compilação de composições em Télugo, com 

arranjos temáticos entremeados com retalhos de 
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poemas de Bhagavan e Discursos em Sua voz de 

ouro, ilustrando Sua vida e ensinamentos. Vieram a 

seguir Bhajans e a conclusão com o Arati.  

Na manhã sagrada de Ugadi, em 29 de 

março de 2017, foi apresentada a Panchanga 

Sravanam (a audição do novo almanaque) pelo 

destacado erudito Védico Sri Kuppa Siva 

Subrahmaniam, Diretor do Veda Pathashala de 

Tirupati, que falou sobre a importância de escutar o 

novo almanaque e previu vários acontecimentos no 

Ano Novo chamado Sri Hevalambi. No Discurso 

Divino de Bhagavan que foi levado ao público 

através do Sistema de autofalantes após este, 

Bhagavan explicou os vários aspectos das 

celebrações de Ugadi e exortou os devotos a que 

percebam seu Eu verdadeiro, que é a meta da vida do 

homem.  Após os Bhajans, que vieram a seguir, 

concluiu-se com o Arati, às 9:40 da manhã. 

 

Panchanga Sravanam no Sai Kulwant Hall. 

Um concerto de música Carnática de tocar a 

alma, à noite, pela conhecida vocalista, a Sra. 

Sushma Somasekharan, de Cingapura, marcou a 

conclusão das celebrações de dois dias de Ugadi em 

Prasanthi Nilayam. Começando com uma 

composição dedicada ao Senhor Ganesha 

“Vakratunda Mahakaya”, a cantora transportou os 

ouvintes para um plano superior com seu 

virtuosismo vocal melífluo, cantando uma variedade 

de composições que incluíam “Rama Nannu 

Brovara”, “Bhajare Manasa Sri Raghuveera”, 

“Jagadodharana”. Os Bhajans, após este concerto, 

foram conduzidos pelos cantores de Sivam e 

terminaram com o Arati. 

 

SRI  RAMA  NAVAMI 

No dia sagrado de Sri Rama Navami, 5 de 

abril de 2017, o Sai Kulwant Hall reverberou com o 

Nome Divino de Rama quando os estudantes de 

Bhagavan conduziram a sessão da manhã, cantando 

Bhajans selecionados dedicados ao Senhor Rama. 

 

Estudantes cantando bhajans no dia de Sri Rama 

Navami. 

Dois oradores dirigiram-se ao público na 

sessão da tarde e proferiram falas inspiradoras sobre 

o tópico “Lições Aprendidas do Ramayana” antes do 

Discurso iluminador de Bhagavan. O primeiro 

orador foi o Sr. Giridhar, um acadêmico em 

doutoramento, que destacou um dos principais 

ensinamentos do Ramayana, o de que o homem deve 

libertar-se de seus desejos se quiser conseguir a 
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unidade com Rama. Ilustrando seu ponto com 

incidentes da vida da Mãe Sita, ele disse que Sita 

alcançou Rama quando renunciou aos confortos de 

Ayodhya e seguiu Rama rumo à floresta, mas 

separou-se de Rama quando surgiu, em sua mente, o 

desejo de possuir o veado de ouro ilusório. O 

segundo orador, Sri K. M. Ganesh, também 

acadêmico em doutoramento, chamou à atenção, em 

sua fala, que Rama era, na verdade, o residente 

interno do coração do homem, que Rama podia ser 

percebido quando o homem desenvolvesse amor 

genuíno e fé firme. 

Estas palestras foram seguidas pela exibição 

de um clip de áudio do Discurso Divino de 

Bhagavan, no qual Ele enfatizava que o homem deve 

seguir o caminho da espiritualidade (Nivritti Marga) 

para alcançar a meta de sua vida. Sua vida seria 

condenada se ele seguisse o caminho do mundo 

(Pravritti Marga), como Ravana, alertou Ele. 

Bhagavan concluiu Seu Discurso com o Bhajan 

“Prema Mudita Manase Kaho Rama Rama Ram”.  

Os Bhajans conduzidos a seguir pelos estudantes 

encerraram-se  com o Arati. 

 

DIA DE ANO NOVO VISHU E TAMIL 

Mais de 2500 devotos vieram de Kerala e 

Tamil Nadu para celebrar o Ano Novo de Kerala 

(Vishu) e o Ano Novo Tamil no recinto sagrado de 

Prasanthi Nilayam, e apresentaram uma variedade de 

programas musicais e culturais durante três dias, de 

13 a 15 de abril de 2017, para celebrar esses eventos. 

 

Apresentação de música devocional pelos devotos de 

Kerala. 

O programa em 13 de abril compreendeu 

uma apresentação de música devocional pelos 

devotos de Kerala, tanto por mulheres quanto por 

homens, os quais ofereceram um ramalhete de 

canções devocionais aos Pés de Lótus de Bhagavan 

com grande devoção. As canções, belamente 

apresentadas por eles por quase uma hora, incluíam 

“Bhaja Mana Shyam Sundar Nandalal”, (Ó, Mente! 

Cante o Nome de Krishna, filho de Nanda), “Rama 

Raghava Sri Rama”, “Deejo Darshan Sundar 

Shyam” (Ó, Krishna, abençoe-nos com Seu 

Darshan), “Narayan Bhaje Narayan” (cante o Nome 

do Senhor Narayana).   

O programa na manhã de 14 de abril de 

2017, o Dia Sagrado de Ano Novo Vishu e Tamil, 

começou com um concerto de música devocional por 

uma conhecida vocalista de Kerala, a Sra. Laxmi 

Sai, que encantou os devotos por quase uma hora 

com uma variedade de canções devocionais, Bhajans 

e Kirtans em Malaiola, Hindi e Marathi, saturando o 

ambiente todo com fervor devocional. O que veio a 

seguir foi um Discurso iluminador de Bhagavan, no 

qual Ele lembrava aos devotos que a riqueza 

espiritual era a verdadeira riqueza, que promovia a 

felicidade real ao homem, não a riqueza do mundo, a 
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terra, a propriedade e as relações, que eram todas 

temporárias e eram a causa da escravidão do homem. 

Bhagavan concluiu Seu Discurso com o Bhajan 

“Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahin”. Vieram a 

seguir os Bhajans e a conclusão com o Arati. 

 

No mês de Vaikasi, os devotos expressaram sua 

alegria com a dança dedicada ao Senhor 

Subrahmanya. 

Na tarde de 14 de abril de 2017, as 

estudantes Bal Vikas de Tamil Nadu apresentaram 

um dança divertida de balé intitulada “Festivais de 

Tamil Nadu” como parte das celebrações do Dia de 

Ano Novo Tamil. A dança de balé apresentou os 

grandes festivais de Tamil Nadu em cada um dos 12 

meses do ano através de belas danças pelas crianças, 

acompanhadas por canções temáticas e músicas 

emocionantes. Era difícil definir qual dança era mais 

bela que a outra porque todas elas eram igualmente 

soberbas. Vieram a seguir os Bhajans, conduzidos 

pelo Grupo Bhajan Sundaram, concluindo com o 

Arati. 

 

Número de dança dedicado à Mãe Maria, adorada 

como Velankanni. 

Em 15 de abril de 2017, a Organização de 

Serviço Sri Sathya Sai de Tamil Nadu organizou um 

Viswa Santhi Gayatri Japa Yajna (canto de Gayatri 

pela paz do mundo) no auditório Poornachandra, no 

qual tomaram parte milhares de devotos. O Yajna 

começou às 10:30 da manhã e encerrou-se com o 

Arati, às 12:30. Um almoço suntuoso foi servido na 

Cantina Sul Indiana, para todos os devotos, após a 

conclusão do Yajna. 

 

Devotos participando do Viswa Santhi Gayatri Japa 

Yajna. 
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FÓRUM DOS EX-ALUNOS 

DO DIVINO MESTRE: O ELIXIR DA VIDA 

Venkatesh  Iyer 

É uma tarefa assustadora, mas ainda assim 

prazerosa, descer pelas alamedas da memória e 

escrever um artigo sobre nossas experiências com 

Swami durante nossa estadia em Prashanti Nilayan 

como Seus estudantes. Cada um de nós, estudantes, 

tem material suficiente para escrever seu próprio 

livro a respeito. Evidentemente, cada um tem uma 

ou outra lembrança afetiva dos dias passados com o 

Senhor. Na verdade, essas memórias são o que nos 

sustenta quando temos que enfrentar árduas tarefas, 

no dia a dia, nas áreas profissionais, sociais ou 

mesmo familiares. Eu gostaria de escrever sobre 

algumas experiências que tive pessoalmente nos 

últimos dois anos da minha vida de faculdade em 

Parthi. 

Eu completei cinco anos em Parthi – desde o 

11º Standard até o B.Com [de acordo com o sistema 

de cursos nas universidades indianas]. Aqueles 

cinco anos foram bons em termos de educação e de 

vida em comunidade. Porém, eu não tinha nenhuma 

proximidade física ou experiências com Swami. Ao 

ver alguns rapazes com a sorte de conseguir ficar 

perto de Swami, isso me fazia sentir um tanto 

desanimado, porque não havia um jeito de saber o 

que realmente faz a diferença para estabelecer a 

relação entre um jovem adolescente e o Próprio 

Senhor. Como eu poderia conseguir a oportunidade 

de experimentar a alegria de ter uma proximidade 

física com Swami como eles tinham? Naturalmente, 

havia (e ainda há) algumas pessoas inspiradoras 

como o Prof. A.V. Lakshminarasimham 

(responsável pelos registros na Universidade) e 

alguns antigos estudantes que trabalhavam como 

conferencistas no Instituto, pessoas que eram 

procuradas por almas desanimadas como eu em 

busca de consolo e conselhos a respeito do que se 

podia fazer para agradar Swami. 

 

Mal sabia eu que todas as angústias devidas 

à distância do Senhor seriam mais do que 

compensadas em 25 dias de pura felicidade quando 

Swami nos levou para Ooty e Kodaikanal, no Verão 

de 1988. Na verdade, o Divino Mestre nos alimentou 

com o elixir da vida em doses suficientes para durar 

uma vida inteira, ou até mais. 

Durante aquela viagem, um incidente que eu 

lembro fortemente foi quando Swami ficou 

extremamente aborrecido com alguns de nós porque 

fizemos comentários, entre nós, a respeito da 

qualidade da comida que nos foi servida no almoço, 
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oferecido por um devoto em Kodaikanal. Swami 

imediatamente reagiu de modo intenso e nos disse 

para sair de Kodaikanal naquele mesmo dia, e que 

não nos queria mais com Ele por causa da falta de 

sensibilidade das observações que tínhamos feito 

sobre a comida, que tinha sido oferecida tão 

amorosamente a Swami e aos estudantes pelo 

devoto.  

Nós literalmente imploramos e choramos, e 

três de nós (eu incluído) tivemos a oportunidade de 

ficar grudados fisicamente a Swami por 20 minutos, 

em uma tentativa de conseguir a bênção Dele. “Ok, 

eu perdoo todos vocês. Vocês podem ficar comigo 

enquanto Eu estiver aqui.” Uma lição para todo 

administrador: nunca menospreze sinceros esforços 

feitos por qualquer membro da equipe. 

Um dia, um dos meus colegas não estava 

bem e não podia comparecer ao Darshan no andar de 

baixo no Sai Sruthi. Ele queria que eu ficasse com 

ele durante os Bhajans e a sessão informal noturna 

de Swami para que eu pudesse ajudá-lo caso seu 

estado de saúde piorasse. Fazendo um cálculo 

mental de que eu perderia 2% da sessão inteira com 

Swami (25 dias vezes 2 sessões por dia), eu 

permaneci com ele. 

Depois de cinco minutos após Swami sair 

para o salão dos Bhajans (porta ao lado do Sai 

Sruthi), meu amigo pediu uma xícara de café. Eu 

desci para ir buscar o café. De repente, senti alguém 

atrás de mim na cozinha e fiquei agradavelmente 

surpreso ao ver Swami, Ele mesmo, sorrindo 

docemente. Ele me perguntou o que eu estava 

fazendo na cozinha e quando eu informei a Ele sobre 

o rapaz doente lá em cima, Ele veio comigo para o 

andar de cima e, pessoalmente, fez o rapaz beber o 

café e também materializou um pouco de remédio 

para ele. Aquele incidente me convenceu de que, se 

precisarmos escolher entre servir ao próximo ou 

comparecer a um Darshan ou um Discurso, não há 

dúvida de que Swami virá Ele mesmo nos dar o 

Darshan onde quer que estejamos. 

Ele também nos permitiu ter a oportunidade 

de falar de improviso diante Dele para um público 

que variava de 20 a 200 pessoas (diferente de hoje, 

naqueles dias havia muito poucos oradores entre 

nós). Muitas vezes, Ele costumava amorosamente 

fazer intervenções quando nós falávamos, 

acrescentando alguns comentários próprios, o que 

instantaneamente elevava a qualidade do discurso 

para um plano mais alto de pensamento. Eu me 

lembro de uma ocasião em que eu falava e citei 

Khalil Gibran em meu discurso, quando Swami 

interveio e enfatizou o ponto que “ser querido ao 

Senhor é muito mais importante do que estar 

próximo d’Ele.” 

Todos os dias, costumava haver sessões de 

fotografias quando Ele nos chamava individualmente 

ou em grupo para tirar fotos conosco e muitas vezes 

pessoalmente distribuía fotos que tinham sido tiradas 

no dia anterior. Esses álbuns de fotografias com o 

Senhor são verdadeiros tesouros que, mesmo hoje, 

nos transportam de volta para caras lembranças 

provavelmente dos melhores dias de nossas vidas.  

O tempo passa e hoje, nós, “estudantes” 

(alguns dos quais com mais de quarenta anos), 

alcançamos diversos estágios de crescimento em 
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nossas carreiras profissionais. Porém, as lembranças 

da vida em Parthi e as subsequentes “recargas” que 

conseguimos, de vez em quando, quando retornamos 

à “casa” em Parthi nos revitalizam para jogar o 

“Jogo da Vida” e aceitar de bom grado os novos 

desafios diários.  

Tenho certeza de que a maioria dos 

estudantes concordaria comigo quando eu digo que, 

mesmo após 20 anos estando longe da vida ativa em 

Parthi, quando retornamos para uma breve visita de 

3 ou 4 dias, nos sentimos perfeitamente em casa, não 

somente com Swami, mas também com o Instituto e 

o albergue – como se tivéssemos realmente voltado 

para casa. Que outro Instituto no mundo pode se 

orgulhar dessa ligação única entre ex-alunos? 

Muitos de nós dizem que seriam capazes de 

morrer por Swami. Porém, nós precisamos entender 

que é muito mais importante viver por Swami do 

que morrer por Ele. De que serve nossa morte para 

Ele? É no nosso viver que encontramos satisfação 

em sermos Seus estudantes. 

Em troca pelo que Swami nos deu durante o 

período mais vulnerável de nossas vidas, precisamos 

avaliar, nós mesmos, o que cada um pode 

individualmente oferecer a Ele no estágio atual, 

quando nós realmente temos a oportunidade de 

recompensá-Lo, mesmo em pequena medida. Aqui, 

alguns pensamentos que tenho sobre o que cada um 

de nós pode fazer ou tentar fazer:  

 Na vida profissional, firmar um exemplo como 

um funcionário modelo, um colega modelo, um 

chefe modelo. - Deixar nossas Palavras, Ações, 

Pensamentos, Caráter e Coração refletirem nossa 

vontade de fazer isso. 

 Na vida familiar, tentar ser um filho, um marido, 

um pai e um amigo amoroso e atencioso, para 

nossos próximos e para os entes queridos. 

 Na vida em sociedade, tentar de todo modo 

possível gastar dinheiro e, mais importante 

ainda, o tempo, em projetos socialmente úteis e 

relevantes para a melhoria do mundo atual. Os 

Projetos que estão sendo realizados pelos Jovens 

Sai pelo mundo são um bom exemplo. 

 Atuar como um preceptor – Tentar colocar pelo 

menos um estudante Sai, todo ano, na sua 

própria organização ou em alguma outra que nos 

seja conhecida. Embora eu tenha certeza de que 

a maioria de nós esteja fazendo muito mais do 

que as coisas simples que enumerei acima, achei 

importante enumerar coisas que são tão fáceis de 

fazer, bastando para isso decidir fazê-las. Swami 

sempre nos fala em Seus Discursos sobre os 

estudantes e as elevadas expectativas que Ele 

tem deles. Vamos tomar a decisão de que, a 

partir deste ano, seremos estudantes modelo de 

Swami, os quais Ele teria orgulho em chamar de 

Seus e nos firmar como exemplos para os jovens 

de hoje e de amanhã. 

– O autor cursou seu B.Com no Instituto Sri 

Sathya Sai de Ensino Superior 
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NOTÍCIAS DOS CENTROS SAI 

ESTADOS UNIDOS 

Todos os anos, a cidade de Germantown, 

Tennessee, organiza uma parada de férias em 

dezembro. Este ano, o Centro Sathya Sai de 

Memphis participou da parada organizando uma 

Passeata pelos Valores a fim de despertar a 

consciência pública sobre a prática de valores 

humanos na vida diária e promover a 

responsabilidade individual e coletiva.  

 

Caminhada pelos Valores no Natal, em 

Germantown, Tennesee, Estados Unidos. 

 

Voluntários da Organização Internacional 

Sathya Sai (OISS) caminharam aproximadamente 

1,5 km carregando banners e placas descrevendo os 

cinco principais valores humanos: paz, retidão, 

amor, não violência e verdade, assim como citações 

inspiradoras de Bhagavan Baba, como “Ajudar 

Sempre, Ferir Jamais”, “Ame a Todos, Sirva a 

Todos”, e “Seja a Mudança que Você Quer Ver”. 

Membros do Rotary Club de Germantown 

prontamente se uniram à passeata em um espírito de 

cooperação e camaradagem. Durante a parada, o 

grupo de participantes da Caminhada pelos Valores 

recebeu muitos aplausos e encorajamento por parte 

do público ao longo do caminho. 

O Centro Sathya Sai de Atlanta, Georgia, 

promoveu programas especiais pelo Natal e 

Hanukas. Na véspera de Natal, membros dos Centros 

ofereceram orações e encheram sacos de mercearia 

com frutas, barras de queijo, barrinhas de lanche, 

comida enlatada, sucos e doces. Estes sacos foram 

distribuídos aos sem-teto que moram em um abrigo e 

nas ruas. Enquanto distribuíam os alimentos, os 

voluntários refletiram sobre a mensagem de Sathya 

Sai Baba: que o ato de distribuição não é caridade 

mas serviço a Deus, o que está em ressonância com 

as palavras de Jesus: “Quando você serve o seu 

próximo, você serve a Mim.” O programa 

devocional no Dia de Natal começou com a leitura 

de histórias sobre Jesus e exibição em vídeo de um 

dos discursos de Swami do Dia de Natal, seguido de 

cânticos de Natal. O feriado judaico Hanukah foi 

celebrado com o canto da oração judaica “Shema 

Israel”. Os voluntários refletiram sobre o significado 

do acendimento do Menorah (o candelabro judaico), 

relacionado com a iluminação da eterna luz dentro 

de cada pessoa.  

 

GANA 

O Centro de Treinamento Ortopédico 

[Nsawam Orthopaedic Training Centre (NOTC)], 

em Gana, auxilia crianças deficientes que perderam 

um ou ambos os membros devido a acidentes ou por 

defeitos de nascença. Em dezembro de 2016, 14 

membros de OISS distribuíram pães, bananas, 

laranjas, sucos de frutas, biscoitos, balas, açúcar e 
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arroz para mais de 40 crianças e visitantes no 

NOTC, em Nsawam. As crianças receberam aulas de 

Educação Sathya Sai em Valores Humanos por 

membros mais antigos da OISS para ajudá-las a 

focar a atenção em Deus, apesar de qualquer desafio 

que elas enfrentam.  

 

Ajudando crianças com deficiências, Gana. 

 

HUNGRIA 

Na Hungria, a OISS celebra o Aniversário 

de Sathya Sai Baba colocando em prática Seus 

valiosos ensinamentos alimentando os necessitados, 

servindo aos idosos e abandonados, e organizando 

cantos comunitários e programas criativos para todos 

aproveitarem. Na manhã do dia 19 de novembro de 

2016, 10 voluntários distribuíram 70 pacotes de 

alimentos para pessoas que viviam nas frias ruas de 

Budapeste. Na tarde do mesmo dia, 15 voluntários 

visitaram uma casa de repouso de idosos com sérios 

problemas mentais e físicos, os quais tinham sido 

abandonados por suas famílias. Os voluntários 

apresentaram canções húngaras inspiradoras, 

convidando os presentes a cantarem junto e 

distribuíram alimentos deliciosos aos residentes. No 

domingo, dia 26 de novembro de 2016, cerca de 100 

pessoas celebraram o Aniversário de Swami através 

de um programa focado em Seu ensinamento: “A 

Natureza é o melhor Mestre.” Os procedimentos 

incluíram a exibição de um vídeo sobre os 

ensinamentos de Baba sobre a Natureza e o meio 

ambiente, acompanhado de belas fotografias de 

paisagens; uma peça infantil descrevendo o valor da 

floresta; e um oferecimento musical de canções 

devocionais pertencentes a diversos credos. O 

feedback do público indicou que eles apreciaram 

muito o programa. 

 

Servindo os idosos no dia de Aniversário de 

Bhagavan, Hungria. 

 

TRINDADE E TOBAGO 

No dia 23 de novembro de 2016, o Centro 

Sathya Sai de Pasea organizou um acampamento 

médico e um programa de SSEVH para o público e 

distribuiu roupas, alimentos e cestas básicas. Cerca 

de 250 voluntários prepararam uma série de iguarias 

locais e serviram cerca de 2000 habitantes carentes 

da vila. Membros da OISS deram palestras sobre o 

papel dos pais, valores humanos e pensamento 

positivo e conduziram o público para cantar canções 

devocionais de diversos credos. Muitas pessoas 
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receberam serviços médicos, incluindo testes de 

diabetes e medição de pressão sanguínea. Os 

remédios receitados foram distribuídos em uma 

farmácia instalada no acampamento. Foi servido 

almoço a todos os visitantes e 100 cestos com 

alimentos foram distribuídos, um para cada família, 

sendo que cada cesto continha provisões suficientes 

para duas semanas para uma família comum.   

 

Distribuição de cestas de alimentos. 

 

PAÍSES BAIXOS 

No dia 26 de novembro de 2016, cerca de 

100 membros da OISS se reuniram em um local 

belamente decorado em Houten, perto de Utrecht, a 

fim de celebrar o Aniversário de Bhagavan Sri 

Sathya Sai Baba. O tema para este evento era 

“Unidade dos Credos”. Cada orador usou um lenço 

nas cores do arco-íris e ofereceu uma flor no retrato 

de Baba. Cada símbolo das seis religiões do 

emblema do Sarva Dharma foi iluminado por uma 

vela, que por sua vez era iluminada a partir de uma 

vela principal próxima à cadeira de Baba. Cada 

orador enfatizou a unidade a partir da perspectiva 

desta ou daquela religião. Então, um hino de cada 

religião foi entoado. Os símbolos iluminados pelas 

velas acesas apresentavam uma bela visão, 

ilustrando “Deus é Único mas os sábios O chamam 

por muitos nomes.” A cerimônia foi seguida por um 

filme sobre Baba. O programa da tarde incluiu 

círculos de estudos, em que os participantes 

discutiram ensinamentos de diferentes religiões que 

ressoavam com os ensinamentos de Sathya Sai Baba. 

As crianças também apresentaram sua compreensão 

da unidade dos credos através de desenhos e de uma 

canção. 

 

Seminário sobre unidade das fés, Países Baixos. 

 

AUSTRÁLIA 

Em uma parceria duradoura, a OISS da 

Região Ocidental de NSW [Nova Gales do Sul – o 

maior Estado da Austrália] tem organizado uma 

celebração anual de Natal para idosos, em 

colaboração com o SydWest Multicultural Services 

[Serviços Multiculturais SydWest] durante os 

últimos 4 anos. Em um evento realizado em 

dezembro de 2016, o espírito natalino de amor e 

doação desinteressados foi sentido pelos 

participantes de diversos credos e de diversas 

nacionalidades, incluindo australianos, árabes, 
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butaneses, chineses, croácios, filipinos, naturais de 

Fiji, iranianos, indianos, espanhóis, sérvios, naturais 

do Sri Lanka, turcos e de outras comunidades. A 

ocasião de gala mostrou danças árabes, turcas, 

espanholas e sérvias, a apresentação de um coral por 

30 idosos chineses do SydWest Multicultural 

Services e do Grupo da Igreja Cristã Chinesa de 

Blacktown, uma dança dos habitantes das Ilhas do 

Pacífico apresentada por Jovens Adultos Sathya Sai 

e um número final de cânticos de Natal pela Equipe 

de Expansão, consistindo de crianças e Jovens 

Adultos Sathya Sai. 

NOVA ZELÂNDIA 

Durante o Natal de 2016, membros do 

Centro Sathya Sai de Hutt Valley se deram conta de 

que as famílias indigentes dos Maoris e das Ilhas do 

Pacífico em uma escola local não tinham como arcar 

com as despesas de gêneros alimentícios, enquanto 

todo mundo estava celebrando o Natal com 

alimentos e presentes. Tocados pela sua triste 

condição, voluntários Sathya Sai prepararam cestas 

de Natal com gêneros alimentícios básicos, artigos 

de higiene e alimentos típicos de Natal, os quais 

foram distribuídos a 15 famílias carentes 

identificadas pela escola. As famílias ficaram muito 

agradecidas e profundamente emocionadas pela 

generosidade. Jovens adultos e crianças do Centro 

Sathya Sai também executaram cânticos de Natal em 

um asilo para idosos, onde alguns dos residentes não 

podiam ir assistir as cerimônias na igreja por causa 

de suas deficiências. Presentes de Natal foram 

doados aos 50 residentes do asilo de idosos. 

–  Organização Internacional Sathya Sai  

BHARAT 

Gujarat: A Organização Sri Sathya Sai de Serviço 

de Ahmedabad, no dia 25 de dezembro de 2016, 

organizou, em nível estadual, uma Competição de 

Quiz (jogo de perguntas) para Bal Vikas e uma 

Competição de Oratória para universitários 

vencedores das competições de oratória em diversos 

distritos. O evento aconteceu no Centro Médico 

Gokuldham, em Vejalpur, Ahmedabad. O tópico da 

competição de oratória era: “Mulheres, as 

Verdadeiras Arquitetas da Sociedade.” Os 

vencedores foram Sri Abhishek, de Vadodara, Sri 

Wilfred Mukavu, de Vadodara, and Ms. Radha S. 

Prajapati, de Surat. Os vencedores receberam troféus 

e o primeiro lugar de Vadodara recebeu o prêmio 

Rotating Shiled que será guardado no Samithi de 

Vadodara. Todos os vencedores receberam 

certificado de participação. O Presidente do Estado 

de Gujarat fez um discurso sobre a Missão de 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba e sobre as atividades 

de Seva da Organização Sai, tanto em nível global 

como nacional. 

Simultaneamente, uma competição de quiz 

(jogo de perguntas) para todos os três grupos de 

estudantes Bal Vikas foi realizada, na qual 

participaram mais de 60 estudantes. Cinco grupos de 

estudantes Bal Vikas foram formados com 

participantes de vários distritos. Os participantes 

estavam muito entusiasmados, demonstrando uma 

competição saudável e animada, enquanto 

respondiam. Todos os participantes receberam uma 

mochila escolar, cadernos e um certificado de 

participação. Os primeiros colocados receberam 

prêmios especiais como bênçãos de Swami. 
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Competição de Eloquência para estudantes 

universitários. 

Himachal Pradesh: Na véspera do Ano Novo de 

2017, foi organizado um acampamento de doação de 

sangue em Dehra, no distrito de Kangra de Himachal 

Pradesh. 70 pessoas se apresentaram como 

voluntários para fazer doações. Durante a doação de 

sangue, Bhajans eram cantados continuamente a fim 

de preencher o sangue com vibrações espirituais. 

Assim, o início do Novo Ano foi feito com a 

realização de atividade que indica o sentimento de 

autossacrifício. 

Bengala Ocidental:  A 42ª Conferência Estadual de 

dirigentes da Organização de Sevas Sri Sathya Sai, 

em Bangala Ocidental, foi realizada em Maliya, uma 

pequena e pitoresca vila no distrito de Hooghly, de 

21 a 23 de janeiro de 2017. Com a participação de 

cerca de 200 delegados de todos os 20 distritos de 

Bengala Ocidental, a conferência focou no aumento 

de diversas atividades sob as diferentes Áreas da 

Organização Sai a fim de assegurar o máximo 

envolvimento de todos os membros e de levar a 

mensagem universal de Swami de amar a todos. As 

sessões se prolongaram por dois dias e meio e 

incluíram palestras, apresentações, discussões em 

grupo e deliberações sobre diversos aspectos do 

funcionamento de cada Área e das iniciativas da 

Organização Sai. 

 

 

MENSAGEM DE SAI BABA 

Entrega Total a Deus 

As pessoas tendem a culpar Deus pelos seus 

problemas e dizem que, embora tenham se entregado 

a Deus, as suas dificuldades não cessaram. Isso é 

desvirtuar a ideia de entrega. Se vocês realmente se 

entregaram a Deus, não deveriam estar preocupados 

com o que lhes acontece. Deve-se eliminar a 

sensação de separação entre o indivíduo e Deus. 

Enquanto ela existir, não se poderá realizar o Divino. 

– Baba 

 


