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Esse guia de estudos é o 
encapsula alguns dos Divinos Discursos de Bhagavan Sri 

Sathya Sai Baba durante o Guru Purnima.

Cada guia contém uma história inspiracional e um conjunto 
de perguntas reflexivas para que indivíduos, famílias e 

Centros Sai ao redor do mundo mergulhem na Sua Divina 
mensagem, em preparação à primeira Celebração Global 

Online do Guru Purnima (4 e 5 de ju

 

D E D  C A D O
 

Com amor e reverência aos Divinos Pés de Lótus de

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
A Encarnação do Amor Divino 

Esse guia de estudos é o terceiro de uma série de três, que 
encapsula alguns dos Divinos Discursos de Bhagavan Sri 

Sathya Sai Baba durante o Guru Purnima. 

 

Cada guia contém uma história inspiracional e um conjunto 
de perguntas reflexivas para que indivíduos, famílias e 

Centros Sai ao redor do mundo mergulhem na Sua Divina 
mensagem, em preparação à primeira Celebração Global 

do Guru Purnima (4 e 5 de julho de 2020).

C A D O 

Lótus de 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 

de uma série de três, que 
encapsula alguns dos Divinos Discursos de Bhagavan Sri 

Cada guia contém uma história inspiracional e um conjunto 
de perguntas reflexivas para que indivíduos, famílias e 

Centros Sai ao redor do mundo mergulhem na Sua Divina 
mensagem, em preparação à primeira Celebração Global 

lho de 2020). 



 

Uma leoa que atravessava uma floresta deu à luz um filhote e morreu. O leãozinho foi encontrado 
por um pastor que o acolheu e criou junto com suas ovelhas. O filhote de leão cresceu entre as 
ovelhas comendo grama e balindo como 
leão que apareceu na região, ficou surpreso ao ver um leão entre as ovelhas. Esse leão correu atrás 
das ovelhas e todas fugiram assustadas. O jovem leão também fugiu com elas. Por fim, o leão 
capturou o leãozinho, levou-o para um lago ali perto e lhe mostrou seu reflexo na água, dizendo: 
“Olhe! Você é um leão, não uma ovelha. Não tenha medo; não deve balir como uma ovelha e, sim, 
rugir como um leão”! 

Swami quer de nós, que afirmemos nossa 
nos quer rugindo como o leão d
identificar com o nosso corpo, mente e intelecto limitados.

Históri a  Inspi radora   

Afirme sua Real Natureza

Uma leoa que atravessava uma floresta deu à luz um filhote e morreu. O leãozinho foi encontrado 
por um pastor que o acolheu e criou junto com suas ovelhas. O filhote de leão cresceu entre as 
ovelhas comendo grama e balindo como se fosse uma ovelha. Muitos anos se passaram e outro 
leão que apareceu na região, ficou surpreso ao ver um leão entre as ovelhas. Esse leão correu atrás 
das ovelhas e todas fugiram assustadas. O jovem leão também fugiu com elas. Por fim, o leão 

o para um lago ali perto e lhe mostrou seu reflexo na água, dizendo: 
“Olhe! Você é um leão, não uma ovelha. Não tenha medo; não deve balir como uma ovelha e, sim, 

Swami quer de nós, que afirmemos nossa real natureza que é o divino Atma ou divino Amor. Ele 
nos quer rugindo como o leão do Vedanta, afirmando nossa Natureza Divina em vez de nos 

o nosso corpo, mente e intelecto limitados. 

 

Afirme sua Real Natureza 

 

Uma leoa que atravessava uma floresta deu à luz um filhote e morreu. O leãozinho foi encontrado 
por um pastor que o acolheu e criou junto com suas ovelhas. O filhote de leão cresceu entre as 

se fosse uma ovelha. Muitos anos se passaram e outro 
leão que apareceu na região, ficou surpreso ao ver um leão entre as ovelhas. Esse leão correu atrás 
das ovelhas e todas fugiram assustadas. O jovem leão também fugiu com elas. Por fim, o leão 

o para um lago ali perto e lhe mostrou seu reflexo na água, dizendo: 
“Olhe! Você é um leão, não uma ovelha. Não tenha medo; não deve balir como uma ovelha e, sim, 

real natureza que é o divino Atma ou divino Amor. Ele 
Vedanta, afirmando nossa Natureza Divina em vez de nos 



 

 

ENTREGA 
 A Verdadeira Entrega 
O verdadeiro significado de “entrega” é o reconhecimento do fato de que Deus está presente em 
todos e em toda parte. Reconhecer a presença de Deus em todos os seres individuais (
verdadeiro sentido da palavra “entrega”. Deveríamos executar todas as tarefas atribuídas a nós 
como sendo nosso dever; não é correto negligenciar este dever, ficar ocioso e dizer que entregou 
tudo ao Senhor. Se você sentir que todo trabalho que realiza é para agradar a De
aspecto correto de entrega ou Saranagathi
Deus as consequências de todo mal que você praticou e tomar para si as consequências de todo 
bem que você fez. 

Os Três Aspectos de Saranagathi
Entrega envolve três entidades: a pessoa que se entrega, aquela a quem se entrega e o próprio ato 
da rendição. Se analisarmos com cuidado o 
espelho e o reflexo. Quando remove o espelho, o reflexo automaticamente desaparece. Então, 
descobre que três menos um é igual a um. Só a pessoa permanece.

De modo semelhante, o mundo (
Quando se remove o espelho do mundo, o que resta é apenas o Divino. O indivíduo não passa de 
um reflexo. Quando a sua visão se volta para o mundo, você vê dualidade. Quando volta sua visão 
para dentro, você é Um, ou seja: Deus e nada mais. Até mesmo 
é divino, não há uma segunda entidade.

O divino nada mais é do que amor, 
não tem começo nem fim. É infinito; não se pode 
caminhos de amor. A meta também é amor. O amor é aquilo que existe sempre neste mundo. 
Jamais desista do amor, nem por um instante.

O verdadeiro significado de “entrega” é o reconhecimento do fato de que Deus está presente em 
todos e em toda parte. Reconhecer a presença de Deus em todos os seres individuais (

do da palavra “entrega”. Deveríamos executar todas as tarefas atribuídas a nós 
como sendo nosso dever; não é correto negligenciar este dever, ficar ocioso e dizer que entregou 
tudo ao Senhor. Se você sentir que todo trabalho que realiza é para agradar a De

Saranagathi. Entrega não significa, de forma alguma, entregar a 
Deus as consequências de todo mal que você praticou e tomar para si as consequências de todo 

Chuvas de Verão em Brindavan

Saranagathi 
Entrega envolve três entidades: a pessoa que se entrega, aquela a quem se entrega e o próprio ato 
da rendição. Se analisarmos com cuidado o aspecto espiritual disto, você tem uma pessoa, um 
espelho e o reflexo. Quando remove o espelho, o reflexo automaticamente desaparece. Então, 
descobre que três menos um é igual a um. Só a pessoa permanece. 

De modo semelhante, o mundo (prakriti) é o espelho e o indivíduo (jiva
Quando se remove o espelho do mundo, o que resta é apenas o Divino. O indivíduo não passa de 
um reflexo. Quando a sua visão se volta para o mundo, você vê dualidade. Quando volta sua visão 

ou seja: Deus e nada mais. Até mesmo prakriti é criação de Deus. Se tudo 
é divino, não há uma segunda entidade. 

O divino nada mais é do que amor, presente em todos os seres. O amor é Deus. Viva em amor; que 
não tem começo nem fim. É infinito; não se pode fragmentar. Todos os caminhos espirituais são 
caminhos de amor. A meta também é amor. O amor é aquilo que existe sempre neste mundo. 
Jamais desista do amor, nem por um instante. 

Discurso Divino em 23 de abril de 1998

Extratos dos Divinos Discursos
para Contemplação

O verdadeiro significado de “entrega” é o reconhecimento do fato de que Deus está presente em 
todos e em toda parte. Reconhecer a presença de Deus em todos os seres individuais (jivas) é o 

do da palavra “entrega”. Deveríamos executar todas as tarefas atribuídas a nós 
como sendo nosso dever; não é correto negligenciar este dever, ficar ocioso e dizer que entregou 
tudo ao Senhor. Se você sentir que todo trabalho que realiza é para agradar a Deus, este é o 

de forma alguma, entregar a 
Deus as consequências de todo mal que você praticou e tomar para si as consequências de todo 

Chuvas de Verão em Brindavan, 1974, Cap. 3 

Entrega envolve três entidades: a pessoa que se entrega, aquela a quem se entrega e o próprio ato 
aspecto espiritual disto, você tem uma pessoa, um 

espelho e o reflexo. Quando remove o espelho, o reflexo automaticamente desaparece. Então, 

jiva) é o reflexo do Divino. 
Quando se remove o espelho do mundo, o que resta é apenas o Divino. O indivíduo não passa de 
um reflexo. Quando a sua visão se volta para o mundo, você vê dualidade. Quando volta sua visão 

é criação de Deus. Se tudo 

presente em todos os seres. O amor é Deus. Viva em amor; que 
fragmentar. Todos os caminhos espirituais são 

caminhos de amor. A meta também é amor. O amor é aquilo que existe sempre neste mundo. 

1998 

Gui a de  Estudos  

Extratos dos Divinos Discursos 

para Contemplação 



 

AUTO INVESTIGAÇÃO
Quem sou eu? 

A prática espiritual consiste em compreender a própria identidade verdadeira. O indivíduo deveria 
se perguntar: “quem sou eu”? Todas as práticas espirituais são destinadas a fazer com que você 
reconheça quem realmente é. Todos usam o termo “eu” ao se apresentar. Ele indica que o 
princípio do Ser (o “eu”) presente em você é o mesmo que se encontra nos demais. O homem, 
porém, não consegue compreender esta unidade. Ele se deixa levar pelas diferenças baseadas no 
corpo físico. Consequentemente, provoca conflitos e inseguranças.

Encarnações do Amor! Nascimento e morte se relacionam com o corpo, não com a alma individual. 
A mente é responsável por ambos. Tudo é causado pelo próprio homem. A vida é um sonho. Como 
pode ser verdade algo que aparece em um sonho? Tudo não passa de ilusão. Enquanto vocês 
estiverem imersos nesta ilusão (bhrama
de quebrar as cadeias da ilusão, poderão experimentar a realidade.

 

Tudo Está em Você. Tudo é Reflexo do seu Ser Interno
Tudo é manifestação de Brahman
uma cobra, o homem grita de pavor. Logo, outra pessoa chega e lhe assegura que é uma corda, 
não uma cobra. Assim que conhece a verdade, seu medo desaparece. Era um
vê-la, continuava sendo corda quando ele
quando ele percebeu a verdade. A corda simboliza 
Impessoal. Aquele que, devido à ilusão, a humanidade confund
reconhece a verdade quando um conhecedor da verdade, um sábio (
a natureza não passa de manifestação do próprio 

Tudo que se pode ver no mundo não é outra coisa senão 
pensam: “Onde está Deus e onde estamos nós? Somos simples mortais, enquanto Deus é 
onipotente, onipresente e onisciente”.  É um erro pensar assim. Vocês, de fato, são o onipresente, 
onipotente e onisciente Brahman. Mas, por causa de um 
ilusão, pensam que são meros mortais. Vocês desejam ver Deus, pensando que Ele é diferente de 
vocês. Tudo que enxergam em torno de si, tudo que experimentam é
querendo ver Brahman. 

Todos vocês querem ser felizes. Se Me seguirem, estarão sempre em bem
felicidade está em vocês, com vocês, à sua volta, acima e abaixo de vocês. São a própria 
encarnação da bem-aventurança. Por
presente em vocês? Iludem-se ao pensar que podem obter felicidade de objetos 

AUTO INVESTIGAÇÃO 

A prática espiritual consiste em compreender a própria identidade verdadeira. O indivíduo deveria 
m sou eu”? Todas as práticas espirituais são destinadas a fazer com que você 

reconheça quem realmente é. Todos usam o termo “eu” ao se apresentar. Ele indica que o 
princípio do Ser (o “eu”) presente em você é o mesmo que se encontra nos demais. O homem, 

rém, não consegue compreender esta unidade. Ele se deixa levar pelas diferenças baseadas no 
corpo físico. Consequentemente, provoca conflitos e inseguranças. 

Nascimento e morte se relacionam com o corpo, não com a alma individual. 
nte é responsável por ambos. Tudo é causado pelo próprio homem. A vida é um sonho. Como 

pode ser verdade algo que aparece em um sonho? Tudo não passa de ilusão. Enquanto vocês 
bhrama), não conseguirão ter a visão de Deus (

de quebrar as cadeias da ilusão, poderão experimentar a realidade. 

Discurso Divino em

Tudo é Reflexo do seu Ser Interno 
Brahman. Ao ver uma corda à distância, no escuro e suspeitar que seja 

uma cobra, o homem grita de pavor. Logo, outra pessoa chega e lhe assegura que é uma corda, 
não uma cobra. Assim que conhece a verdade, seu medo desaparece. Era um

ontinuava sendo corda quando ele a confundiu com uma cobra e ainda era uma corda 
quando ele percebeu a verdade. A corda simboliza Brahman: Deus, o Atma, o Ser Supremo 
Impessoal. Aquele que, devido à ilusão, a humanidade confunde com a Natureza. O indivíduo 
reconhece a verdade quando um conhecedor da verdade, um sábio (jñani) aparece e lhe conta que 
a natureza não passa de manifestação do próprio Brahman.  

Tudo que se pode ver no mundo não é outra coisa senão Brahman. As pessoas,
pensam: “Onde está Deus e onde estamos nós? Somos simples mortais, enquanto Deus é 
onipotente, onipresente e onisciente”.  É um erro pensar assim. Vocês, de fato, são o onipresente, 

. Mas, por causa de um comportamento materialista, criado pela 
ilusão, pensam que são meros mortais. Vocês desejam ver Deus, pensando que Ele é diferente de 
vocês. Tudo que enxergam em torno de si, tudo que experimentam é Brahman

Todos vocês querem ser felizes. Se Me seguirem, estarão sempre em bem
felicidade está em vocês, com vocês, à sua volta, acima e abaixo de vocês. São a própria 

aventurança. Por que deveriam procura-la fora de si, quando ela já está 
se ao pensar que podem obter felicidade de objetos 

 

A prática espiritual consiste em compreender a própria identidade verdadeira. O indivíduo deveria 
m sou eu”? Todas as práticas espirituais são destinadas a fazer com que você 

reconheça quem realmente é. Todos usam o termo “eu” ao se apresentar. Ele indica que o 
princípio do Ser (o “eu”) presente em você é o mesmo que se encontra nos demais. O homem, 

rém, não consegue compreender esta unidade. Ele se deixa levar pelas diferenças baseadas no 

Nascimento e morte se relacionam com o corpo, não com a alma individual. 
nte é responsável por ambos. Tudo é causado pelo próprio homem. A vida é um sonho. Como 

pode ser verdade algo que aparece em um sonho? Tudo não passa de ilusão. Enquanto vocês 
), não conseguirão ter a visão de Deus (Brahma). Só depois 

Discurso Divino em 25 de dezembro de 2003 

. Ao ver uma corda à distância, no escuro e suspeitar que seja 
uma cobra, o homem grita de pavor. Logo, outra pessoa chega e lhe assegura que é uma corda, 
não uma cobra. Assim que conhece a verdade, seu medo desaparece. Era uma corda antes de ele 

a confundiu com uma cobra e ainda era uma corda 
: Deus, o Atma, o Ser Supremo 

e com a Natureza. O indivíduo 
) aparece e lhe conta que 

. As pessoas, em sua ignorância, 
pensam: “Onde está Deus e onde estamos nós? Somos simples mortais, enquanto Deus é 
onipotente, onipresente e onisciente”.  É um erro pensar assim. Vocês, de fato, são o onipresente, 

comportamento materialista, criado pela 
ilusão, pensam que são meros mortais. Vocês desejam ver Deus, pensando que Ele é diferente de 

Brahman. Ainda assim, ficam 

Todos vocês querem ser felizes. Se Me seguirem, estarão sempre em bem-aventurança. De fato, a 
felicidade está em vocês, com vocês, à sua volta, acima e abaixo de vocês. São a própria 

ora de si, quando ela já está 
se ao pensar que podem obter felicidade de objetos materiais. 



 

Não há felicidade neste mundo. Tudo está em vocês. Tudo é reflexo de seu ser interior. Vocês são a 
encarnação de Brahman. Considerem
sou Brahman”! “Eu sou Brahman”
Brahman. Não é tão fácil assim, mas a prática contínua e constante os ajudará a reconhecer esta 
unidade. 

 

Lembrem-se sempre: “Eu não sou diferente de Deus
A partir de hoje, mantenham na lembrança o que vou lhes dizer:

1. “Eu sou Deus; não sou diferente de Deus”
sempre: “Eu sou Deus; Eu sou Deus. Não sou diferente de Deus”! Repitam isto sempre para si 
mesmos. Orem para não falhar neste exercício espiritual (

2. “Eu sou o Supremo, Absoluto e Indivisível (
a ser implantada na consciência pela incansável repetição e oração.

3. Eu sou Sat-Chit-Ananda (“Ser, Consciência, Bem
meta que devem ter sempre dia

4. “Dor e ansiedade jamais podem me afetar”
repetindo-a, constantemente, em oração.

5. “Estou sempre contente; o medo não pode me alcançar”. Sintam isto sempre. Orem para que 
esta convicção cresça e se torne cada vez mais forte. Digam para si mesmos: “Ó Ser”! 
“Om Tat Sat”!  “Om Tat Sat”! Este é o tríplice símbolo de 

Assim como o corpo físico é mantido saudável e forte através dos cinco alentos vitais (
essas cinco orações darão a vocês a “percepção de 
próprio Brahman”. 

 

“Deus é”- o poderoso mantra de cinco letras
Neste dia de Guru Purnima, não quero lhes ensinar nenhum mantra de oito letras (
de cinco letras (Panchakshari) baseado em um nome distinto de alguma deidade. Também não 
estou querendo que estudem qualquer Upanishad ou a Gita ou os Brahma Su
sentença simples de cinco letras: “Deus é“. Façam dela a sua âncora salvadora. Repitam
pensem nela, ajam de acordo com ela e a divulguem para os outros, sentindo
aventurança da experiência; assim estarão dando sua maior c
mundo. Considerem este mantra como a mensagem para este Guru Purnima e proclamem
todas as circunstâncias e lugares, com toda convicção e força que consigam reunir. O mundo 
poderá se tornar um paraíso terrestre se vocês
suas ações. Devem ter a coragem e determinação
dificuldade. 

Não há felicidade neste mundo. Tudo está em vocês. Tudo é reflexo de seu ser interior. Vocês são a 
. Considerem-se como Brahman. Vivam nesta constante consciência: “eu 
Brahman”! Quando desenvolverem esta percepção, vocês se tornarão 

Não é tão fácil assim, mas a prática contínua e constante os ajudará a reconhecer esta 

Discurso Divino no Guru Pu

Eu não sou diferente de Deus” 
A partir de hoje, mantenham na lembrança o que vou lhes dizer: 

não sou diferente de Deus”. Estejam sempre conscientes disso. Lembrem
sempre: “Eu sou Deus; Eu sou Deus. Não sou diferente de Deus”! Repitam isto sempre para si 
mesmos. Orem para não falhar neste exercício espiritual (sadhana). 

o e Indivisível (Akhanda Para Brahman)”. Esta é a segunda verdade 
a ser implantada na consciência pela incansável repetição e oração. 

Ser, Consciência, Bem-aventurança”). A Bem
meta que devem ter sempre diante de vocês. 

Dor e ansiedade jamais podem me afetar”. Cultivem esta fé e convençam
a, constantemente, em oração. 

Estou sempre contente; o medo não pode me alcançar”. Sintam isto sempre. Orem para que 
torne cada vez mais forte. Digam para si mesmos: “Ó Ser”! 
”! Este é o tríplice símbolo de Brahman.  

Assim como o corpo físico é mantido saudável e forte através dos cinco alentos vitais (
a vocês a “percepção de Brahman”, que é o mesmo que o “status do 

Discurso Divino em

o poderoso mantra de cinco letras 
urnima, não quero lhes ensinar nenhum mantra de oito letras (

) baseado em um nome distinto de alguma deidade. Também não 
estou querendo que estudem qualquer Upanishad ou a Gita ou os Brahma Su
sentença simples de cinco letras: “Deus é“. Façam dela a sua âncora salvadora. Repitam
pensem nela, ajam de acordo com ela e a divulguem para os outros, sentindo
aventurança da experiência; assim estarão dando sua maior contribuição para o bem
mundo. Considerem este mantra como a mensagem para este Guru Purnima e proclamem
todas as circunstâncias e lugares, com toda convicção e força que consigam reunir. O mundo 
poderá se tornar um paraíso terrestre se vocês fortalecerem sua fé em Deus e a demonstrarem em 
suas ações. Devem ter a coragem e determinação de enfrentar todo e qualquer problema e 

Não há felicidade neste mundo. Tudo está em vocês. Tudo é reflexo de seu ser interior. Vocês são a 
. Vivam nesta constante consciência: “eu 

! Quando desenvolverem esta percepção, vocês se tornarão 
Não é tão fácil assim, mas a prática contínua e constante os ajudará a reconhecer esta 

urnima, 30 de julho de 1996 

Estejam sempre conscientes disso. Lembrem-se 
sempre: “Eu sou Deus; Eu sou Deus. Não sou diferente de Deus”! Repitam isto sempre para si 

”. Esta é a segunda verdade 

A Bem-aventurança Divina é a 

Cultivem esta fé e convençam-se desta verdade, 

Estou sempre contente; o medo não pode me alcançar”. Sintam isto sempre. Orem para que 
torne cada vez mais forte. Digam para si mesmos: “Ó Ser”! Recitem: 

Assim como o corpo físico é mantido saudável e forte através dos cinco alentos vitais (pranas), 
”, que é o mesmo que o “status do 

Discurso Divino em 23 de novembro de 1983 

urnima, não quero lhes ensinar nenhum mantra de oito letras (Ashtakshari) ou 
) baseado em um nome distinto de alguma deidade. Também não 

estou querendo que estudem qualquer Upanishad ou a Gita ou os Brahma Sutras. Há uma 
sentença simples de cinco letras: “Deus é“. Façam dela a sua âncora salvadora. Repitam-na, 
pensem nela, ajam de acordo com ela e a divulguem para os outros, sentindo-se imersos na bem-

ontribuição para o bem-estar do 
mundo. Considerem este mantra como a mensagem para este Guru Purnima e proclamem-no em 
todas as circunstâncias e lugares, com toda convicção e força que consigam reunir. O mundo 

fortalecerem sua fé em Deus e a demonstrarem em 
de enfrentar todo e qualquer problema e 



 

 

Ao propagar este mantra, poderão promover o amor a Deus e o temor ao pecado entre os povos. 
O mantra “Deus é” pode ser mais poderoso que qualquer mantra baseado no nome de alguma 
deidade. 

Tenham este mantra de cinco letras como sua companhia constante e fortaleçam sua fé em Deus. 
Isto os levará, no tempo certo, à realização de Deus.

Questões para Reflexão 
1. Qual deveria ser a oferenda mais adequada ao Guru?

2. Quais são as lições aprendidas dos três Guias de Estudo para o Guru Purnima 2020?

3. Quais são as práticas espirituais que deveríamos fazer para realizar nossa natureza divina?

4. Como a entrega e a auto investigação nos conduzem à realização de Deus?

Ao propagar este mantra, poderão promover o amor a Deus e o temor ao pecado entre os povos. 
s é” pode ser mais poderoso que qualquer mantra baseado no nome de alguma 

Tenham este mantra de cinco letras como sua companhia constante e fortaleçam sua fé em Deus. 
Isto os levará, no tempo certo, à realização de Deus. 

Discurso Divino no Guru Pu

Qual deveria ser a oferenda mais adequada ao Guru? 

Quais são as lições aprendidas dos três Guias de Estudo para o Guru Purnima 2020?

Quais são as práticas espirituais que deveríamos fazer para realizar nossa natureza divina?

Como a entrega e a auto investigação nos conduzem à realização de Deus?

 

 

 

 

 

sathyasai.org 

Ao propagar este mantra, poderão promover o amor a Deus e o temor ao pecado entre os povos. 
s é” pode ser mais poderoso que qualquer mantra baseado no nome de alguma 

Tenham este mantra de cinco letras como sua companhia constante e fortaleçam sua fé em Deus. 
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Quais são as lições aprendidas dos três Guias de Estudo para o Guru Purnima 2020? 

Quais são as práticas espirituais que deveríamos fazer para realizar nossa natureza divina? 

Como a entrega e a auto investigação nos conduzem à realização de Deus? 


