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RAMA NO CORAÇÃO - SERVIÇO NAS MÃOS 
Data: 01/02/70 - Ocasião: Viagens - Local: Bangalore 

Nesta hora tão crítica da história do mundo, quando as forças demoníacas do medo e da ansiedade, 
injustiça e iniqüidade, circulam em fúria selvagem, é dever de todo ser humano se equipar com força 
espiritual, para que não seja massacrado pela tempestade. Esta é uma tarefa urgente e essencial, e Eu 
devo dizer que as mulheres da índia têm uma contribuição a fazer, um serviço a prestar, um papel a 
desempenhar. Elas devem trazer Deus aos corações das crianças e ajudarem a manterem Ele lá. 
Porque a fé em Deus é a tônica que o homem necessita para ter de volta a saúde e a felicidade. 

Vocês podem me perguntar: “Bem, quem é Deus?” Antes que vocês me façam esta pergunta, Eu 
gostaria que perguntassem e obtivessem a resposta a uma outra questão: “Quem sou eu?” Esta chance 
que têm neste período de vida com atividade física e mental, é uma oportunidade única, como uma carta 
colocada num envelope e deixada na caixa do correio chamada natureza (O Universo, Criação); mas 
vocês têm que escrever ali duas linhas, sobre algo que no momento não fazem a mínima idéia! Vocês 
têm que escrever no envelope, quem vocês realmente são!...Seus verdadeiros endereços! E mais do 
que isso, onde ela deve chegar, que destino devem alcançar nesta vida, o endereço a ser entregue o 
envelope! 
Satsangs Devem Praticar Aquilo Que Pregam 
A respeito da vida, as duas questões fundamentais são: De onde? E para onde? E para ambas vocês 
não descobriram a resposta, embora tenham se tornado muito rápidos em fazer milhares de outras 
perguntas irrelevantes! Eu estou certo de que estes encontros com boas companhias (Sathsangs), irá 
gradualmente trazer-lhes luz a respeito destes dois problemas. Agora, uma palavra a respeito destes 
encontros. Comecem os encontros em seus lares. Permitam que seus lares sejam harmoniosos, felizes, 
suaves, sem atritos ou facções. Que os lares participantes sejam de diferentes indivíduos, de diferentes 
gerações e níveis de inteligência, crescimento e realização, convivendo e aprendendo a viver juntos, 
com compreensão e simpatia, perseverança e tolerância, em mútua cooperação e amor benevolente. 
Que a paz reine nos lares, entre mãe e filhos, irmãos e irmãs, amigos e parentes. 
Na segura base do satsang familiar, vocês podem construir a estrutura do satsang na Comunidade, no 
Estado, na Nação e no mundo. Se a fundação for ausente, vocês passarão por ridículo quando fizerem 
publicidade a respeito da idéia do satsang. Já existem muitas organizações, que pregam o que não 
praticam; deve haver uma em cada esquina! Este satsang não deve degenerar-se em uma hipocrisia a 
mais! 
A religião tem como alvo remover o ódio e a inimizade entre os filhos de Deus; mas encontramos 
religiões engajadas em conflitos! A linguagem é o mediador que solidifica a amizade, promove a 
cordialidade e aproxima mais as pessoas umas das outras pôr meio de conversações amorosas e de um 
falar agradável; mas ela se tornou uma arma mórbida! Templos já não são a morada da paz, eles são 
instituições nas quais as pessoas se engajam em combate! Irmão contra irmão. Todo lar é um campo de 
batalha! 
O alvorecer da paz, somente surgirá, através do aprendizado, da prática, e do ensinamento da arte de 
viver juntos, em paz e concórdia, nos próprios lares. Só então a paz no mundo pode ser estabelecida, 
sem demora e sem luta. 
As Mulheres Devem Desenvolver a Tolerância 
Os seus encontros devem se aperfeiçoar através de um mútuo ajuste de temperamentos. É possível que 
haja uma organização com centenas de pessoas como membros e trabalhadores. Elas sabem como 
trabalhar juntos como um time. Mas as mulheres são, como diz o provérbio, muito individualistas! Há 
uma crença popular, nascida do folclore que diz que três mulheres não podem viver em uníssono! Há 
também um poema télugo, que diz, “O mundo estremece diante de uma mulher, o oceano secará se 
houverem duas, e ainda, se houverem três, oh, as estrelas cairão, em pleno meio dia!” Porque as 
mulheres têm características tão fortes? A mulher é extremamente deficiente na prática espiritual: por 
prática espiritual Eu quero dizer, a habilidade de lidar com derrotas, e também, firmeza, tolerância, 
paciência e a aceitação do sofrimento com serenidade, sem pensar em retaliação. Por isso se diz que a 
mulher é o sexo frágil. Isto é uma indicação da necessidade da mulher desenvolver a tolerância. Vocês 
devem tentar crescer em meio as diferentes opiniões e em meio à variedade de temperamentos, 
desenvolvendo entendimento e compaixão. Isto fortalecerá a prática espiritual. 
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Dentre os participantes destes encontros, há os que têm longa experiência em dirigir, com eficiência, 
organizações e instituições. Esta é a instituição básica! Vocês não devem esquecer jamais o fundamento 
da cultura devocional divina. Deixem as crianças assimilarem esta idéia, quando estiverem em seus 
colos. Não as deixem aos cuidados de babás que não conhecem a cultura nem mesmo se importam com 
ela. Permitam que elas aprendam as lições do Ramayana entoadas em cânticos de ninar. Não deixem 
elas se abarrotarem de cantigas como “Ba! Ba! ovelha negra!” E se tornarem elas mesmas ovelhas 
negras! 

Mantenham Ram No Coração E o Serviço Nas Mãos 

Cultivem o espírito de serviço e tomem parte em algum programa de serviço nos bairros pobres desta 
cidade, e em cadeias e hospitais. Tenham compaixão dos prisioneiros; para eles, este é o melhor 
método de reabilitação. Levem-nos a crescer em fé, fé na bondade do gênero humano. Assim sendo, 
eles não se envolverão em atividades anti-sociais. A criança não sente nojo da sujeira, de sua própria 
urina e fezes, mas, quando cresce, a aversão se desenvolve e permanece. Da mesma forma, os 
criminosos descartarão sua crueldade e aprenderão a ter aversão de seus próprios comportamentos. 

Os pacientes nos hospitais, que não têm ninguém para falar, ao serem ouvidos, derramarão lágrimas de 
gratidão, ao levarem a luz da compaixão aos seus leitos. Escrevam suas cartas, se eles desejarem se 
comunicar com seus queridos e próximos; contem histórias, presenteiem livros, levem flores e frutas. 
Iluminem o ambientes ao redor deles. Derramem sorrisos sobre eles. Isto será um valioso remédio, que 
apressará a recuperação. 

O serviço social não deve se tornar um serviço “show-cial”, feito como publicidade ou sob o olhar das 
câmeras. Nem tão pouco se tornar um serviço “inercial”. Porque ir tão devagar, quando vocês fazem o 
bem aos que merecem? Façam tanto quanto possam, tão rápido quanto possível. Se vocês não podem 
fazer nenhum bem, pelo menos desistam de causar danos, ou de encontrar defeitos naqueles que 
servem vocês.  

Saibam que o serviço desinteressado é a melhor forma de prática espiritual; como pode Deus apreciar 
suas meditações, quando junto a vocês está alguém em agonia, a quem vocês não tratam gentilmente, e 
para quem não se esforçam em ajudar? Não se mantenham à parte, empenhados em sua própria 
salvação, recitando o nome de Deus ou meditando. Andem entre seus irmãos, procurando oportunidades 
para ajudar; Tenham o Nome de Deus na boca e a Forma de Deus ante os olhos da mente. Esta é a 
mais alta forma de prática espiritual! Ram no coração! Serviço nas mãos! Sigam neste espírito. A Graça 
de Deus será derramada sobre vocês, em completa medida. 
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