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SANTIFIQUEM SUAS AÇÕES COM AMOR 
Data: 14/04/01 – Ocasião: Ano Novo Tamil e Télugo (Ugadi) - Local: Brindavan 

Se vocês abandonarem o orgulho, se tornarão queridos por todos;  
Se dominarem a raiva, se tornarão livres de preocupações;  

Vocês se tornarão prósperos quando controlarem seus desejos;  
Vocês só alcançarão a felicidade quando dominarem a ganância. 

(Verso em Sânscrito) 

Manifestações do Amor Divino!  

Ofereçam sua saudação à ação que executam. O que é saudação (Namaskar)? É abandonar o 
sentimento de ego. Mas hoje, esta cultura antiga está sendo esquecida e o homem age de acordo com 
seus caprichos e fantasias. Por conseguinte, ele é submetido à miséria indizível. Ele se sente miserável 
quando tem que enfrentar as conseqüências de suas más ações, mas não se preocupa em investigar se 
é bom ou ruim antes de empreender alguma ação. Vocês devem usar seu sentido de discernimento 
antes de executar alguma ação. Nunca estejam com pressa. "Pressa causa desperdício, desperdício 
causa preocupação. Assim, não tenham pressa". O homem alcança felicidade ou miséria baseado nas 
ações que executa. O ano novo não traz consigo nenhuma felicidade ou miséria. O homem enfrenta os 
resultados de suas ações. Assim, ele deve executar ações corretas. Vocês deveriam executar atividades 
que beneficiem os outros.  

Uma vez o Imperador Ashoka celebrou seu aniversário. Nesta ocasião, todos seus reis subordinados 
fizeram seus oferecimentos de riqueza coletados através de impostos das pessoas dos seus respectivos 
reinos. Mas o rei de Magadha não ofereceu nada. Assim, o imperador perguntou para o Rei de Magadha 
por que ele tinha vindo de mãos vazias. O Rei de Magadha respondeu: "Imperador, este ano meu reino 
atravessou uma fase terrível de seca, escassez e inundações. Por conseguinte, meu povo sofreu muito 
devido à falta de alimento, água e abrigo. Para aliviar o sofrimento deles, eu gastei todo o dinheiro que 
tinha coletado com os impostos. Eu provi água potável, construí escolas para educar as crianças e 
estabeleci hospitais para tratar os doentes. Como resultado, fiquei sem nada para lhe oferecer". O 
Imperador Ashoka ficou imensamente contente com a resposta dele. Ele o chamou de lado e disse: "Rei, 
o que você fez é altamente recomendável. A água sustenta a vida. A educação desenvolve o intelecto e 
o cuidado médico é essencial para manter a boa saúde. Você prestou um grande serviço ao seu povo 
provendo estas necessidades básicas. Eu estou contente em perceber que você fez tudo isso sem um 
traço de egoísmo e como um oferecimento a Deus". Dirigindo-se aos outros reis reunidos, o imperador 
disse: "Muitos criticam o governo por coletar impostos. Mas sem coletar impostos, como o governo pode 
obter dinheiro? Sem dinheiro, como é possível o governo empreender projetos para o bem-estar social? 
Assim, é um imperativo para o governo coletar impostos. Mas deve-se zelar para que o dinheiro seja 
gasto para o benefício das pessoas. Este é o verdadeiro serviço”. 

O corpo é composto de cinco elementos e está fadado a perecer um dia ou outro. Mas em tal corpo 
passageiro existe a Divindade eterna na forma do Eu Superior. A Divindade toda-imanente é conhecida 
como Consciência Superior e a forma limitada na qual ela existe no corpo como consciência. 
Consciência Superior e consciência são o mesmo em termos de qualidade, só diferindo na quantidade. 
Vocês podem coletar água do oceano em um copo, em um grande jarro e em um tanque. A água nestes 
três só difere em quantidade, a salinidade é a mesma em todos eles. O corpo pode ser comparado a um 
jarro. A Consciência Superior toda-imanente existe nele como consciência. O mundo inteiro é permeado 
pela consciência. Com base nisto os Vedas declaram: "Verdadeiramente, tudo isso é Deus" (Verso em 
Sânscrito).  

Não há matéria neste mundo que não seja permeada por Deus. Vocês todos são as personificações do 
Deus Cósmico. Embora vejam Deus diariamente, sentem que não o fazem. Isto é um sinal de sua 
fraqueza. Tenham a fé firme que o corpo é um templo. Alguém utilizará um templo para propósitos 
profanos? Assim, usem adequadamente seu corpo. Há muitas portas neste templo, mas as portas dos 
sentidos como as orelhas, os olhos e a boca são muito importantes. Não permitam qualquer mal entrar 
em seu corpo por estas portas  
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Não veja o mal; veja o que é bom.  
Não ouça o mal; ouça o que é bom.  

Não fale o mal; fale o que é bom.  
Não faça o mal; faça o que é bom.  

Não pense o mal; pense o que é bom.  
Este é o caminho para Deus. 

A segurança e a santidade do corpo residem em usar adequadamente os cinco sentidos. A cultura da 
Índia ensinou nove caminhos de devoção para santificar os sentidos. Eles são: ouvir as histórias do 
Senhor, cantar Suas glórias, contemplá-lO, realizar o serviço oferecido aos pés de lótus do Senhor, 
reverênciá-lO, adorá-lO, ter a atitude de servidor do Senhor, ter amizade ao Senhor e realizar a auto-
entrega ou rendição à vontade do Senhor. 

Cantem o nome de Deus e executem todas as ações para o bem dos outros. "O homem está limitado 
pela ação" (Verso em Sânscrito). Sua vida é controlada pela ação. Vocês não podem viver nem sequer 
um momento sem ação. Deixem toda ação de vocês ser uma oração a Deus. Este é o verdadeiro e 
eterno caminho prescrito pelas Upanishads e contido na oração: "Thasmai Namah Karmane". Vocês 
devem oferecer sua oração ao Deus da ação de forma que Ele os faça executar ações nobres que são 
benéficas para um e para todos e conduzam à paz mundial.  

Reconheçam o Princípio da Unidade  

O corpo humano é para servir aos outros, não para se envolver em ações egoístas. Como o egoísmo se 
tornou parte e parcela de suas vidas, vocês se envolvem em muitas atividades pecaminosas. Evitem o 
egoísmo, escolham o serviço abnegado. Abandonem o apego ao corpo. Apeguem-se ao Eu Superior. 
Entenda que o mesmo Eu Superior existe em todos. Embora vocês vejam milhares de lâmpadas acesas 
aqui, a corrente que as está atravessando é a mesma. Os corpos são como lâmpadas, o princípio do Eu 
Superior é a corrente que está presente nelas. Com tal sentimento de unicidade, esforcem-se para aliviar 
o sofrimento de seus semelhantes.  

O sábio Vyasa descreveu a essência dos 18 Puranas na seguinte frase:  

"Atinge-se mérito servindo aos outros e comete-se pecado ferindo-os”. 

(Verso em Sânscrito) 

Assim, "ajudar sempre, ferir jamais". Não há nenhuma prática espiritual mais elevada que esta. Esta é a 
base para a auto-realização do homem.  

O Ser Interno não é nada mais que o princípio do Eu Superior. Há um só um "Eu". Conseqüentemente, é 
dito: "Deus é o Uno sem um segundo". É bastante surpreendente que o homem não seja capaz de 
acreditar neste princípio de unidade. Ele tem fé no que é transmitido pela televisão e rádio, mas não tem 
fé no Ser Interno. Quem não tem fé no Ser Interno é verdadeiramente cego. Neste mundo nada existe a 
não ser o Eu Superior. Todos são a personificação da divindade.  

"Quem quer que vocês reverenciem, esta reverência alcança Deus”. 

(Verso em Sânscrito) 

Da mesma forma, quem quer que vocês critiquem, isto alcança Deus. Assim, não critiquem ou odeiem 
ninguém.  

Há muitas pessoas que empreendem práticas espirituais como repetição do nome de Deus, meditação e 
Yoga. Sem dúvida, são atividades sagradas e deve-se empreendê-las. Mas é fundamental reconhecer o 
princípio da unidade. Há um só Deus e Ele é onipresente. Por que vocês não são capazes de acreditar 
nesta Divindade toda-imanente? Vocês estão prontos para acreditar nesses que os puseram no caminho 
errado. Mas não acreditam nos que lhes indicam o caminho certo. Este é o impacto da Era de Kali e o 
resultado da educação moderna. A educação moderna está limitada apenas ao conhecimento livresco 
que não é nada mais que conhecimento superficial. Há um livro que vocês têm que estudar e ele é este 
mundo. Em vez de aprender lições deste grande livro do mundo, vocês estão se limitando a seus 
pequenos livros-texto. De que utilidade eles são? Não fiquem satisfeitos com mero conhecimento 
livresco. Tentem adquirir conhecimento prático. Só então suas vidas encontrarão realização.  
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Manifestações do Amor Divino!  

Há amor em todo mundo. O amor é Deus, vivam em amor. Quando vocês têm tal amor sagrado em 
vocês, por que não podem traduzi-lo em ação?  

Comecem o dia com amor,  
Passem o dia com amor,  

Preencham o dia de amor,  
Terminem o dia com amor.  

Este é o caminho para Deus. 

Autoconfiança é a Chave Para o Sucesso  

Há algumas pessoas que odeiam até mesmo seus pais. Este é um erro sério.  

"Venere sua mãe, pai, mestre e hóspede como Deus”. 

(Verso em Sânscrito)  

A bem-aventurança que vocês obtêm a partir do sacrifício é eterna. Somente esta é a verdadeira riqueza 
e nunca pode diminuir. Para adquirir tal riqueza perpétua, passem seu tempo na contemplação de Deus. 
A Divindade permeia tudo o que vocês vêem, ouvem e sentem. Estando o tempo todo na companhia de 
tal Divindade toda-imanente, por que deveriam se preocupar e temer? Por que temer quando Eu estou 
aqui? Nunca tenham medo de nada porque Deus está em vocês, com vocês, sobre vocês, abaixo de 
vocês, ao redor de vocês. Ele os segue como uma sombra. Nunca O esqueçam. Os ateus podem falar 
como quiserem. Não. Só Deus é seu refúgio onde quer que vocês estejam, em uma floresta ou no céu; 
em uma cidade ou aldeia; na colina ou no meio do mar profundo. Hoje as cidades se tornaram centros 
de poluição e desassossego. Há poluição em todos os lugares, pois a mente do homem foi poluída. Se a 
mente se tornar pura, todo o resto se purificará. Assim, purifiquem suas mentes. Eliminem todas as suas 
preocupações. Qual a utilidade de pensar no passado? Passado é passado, esqueçam. O futuro é 
incerto. Qual a garantia de que vocês estarão vivos amanhã? Não se preocupem sobre seu futuro. O 
presente é muito importante. Ele é onipresente, não um presente comum. Assim, façam o melhor uso do 
presente e sejam felizes.  

Estudantes e Devotos!  

Devoção não significa somente a leitura de textos sagrados e a realização de rituais. Vocês podem 
continuar fazendo isto, mas sempre mantenham seus corações sagrados. Independente do que 
acontecer, cuidem para que sua fé não oscile. Todas as coisas mundanas vêm e vão como nuvens 
passageiras. Mas o princípio do amor vem e cresce. Não há nenhum Deus diferente do amor. O amor é 
sua vida, seu amigo, seu parente, seu alimento e seu tudo. O coração que está cheio com amor nunca 
pode ser poluído. O amor é doce como o néctar. Uma vez que preencham seus corações com ele, o 
veneno do mal não terá nenhum lugar.  

Manifestações do Amor Divino!  

Como não estão conscientes da santidade do amor, vocês estão desperdiçando-o ao desviá-lo para 
coisas mundanas. O amor é a maior riqueza e tesouro. Que o mundo inteiro seja preenchido de amor. 
Só o amor pode salvaguardar o país e torná-lo próspero. Que toda ação de vocês seja preenchida de 
amor. O amor produz recompensas sagradas. Sendo assim, “preencham seus corações de amor e 
cantem o Nome Divino” (Prema Mudita Manase Kaho Rama Rama Ram).  

Bhagavan concluiu Seu discurso com o Bhajan Prema Mudita Manase Kaho Rama Rama Ram….  

Publicação Original: Página Oficial da Índia - www.srisathyasai.org.in - 5/2001  


