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

 1

QUEIMEM SEUS DESEJOS NO FOGO DA SABEDORIA 
Data: 22 /07/02 – Ocasião: Conferência Internacional de Serviço – Local: Brindavan 

Manifestações do Amor Divino! 
Aquele que compreende que é o mesmo Atma que habita nele, que está em todos os outros seres vivos 
vivenciará e se alegrará sempre pela proximidade do Divino. Ele pode ser um renunciante ou uma dona de 
casa ou um celibatário ou alguém apegado ao mundo, aquele que compreende o princípio átmico conduz a 
sua vida com a firme convicção que a proximidade da Divindade é a sua maior riqueza. Qual é o primeiro 
dever do homem? Ele deve se esforçar para compreender o ensinamento da Gita: “Deus permeia todo o 
universo”. 
Vocês devem compreender a verdade de que o princípio do Atma que está presente em todos os seres é 
um só e o mesmo. Como o homem é incapaz de compreender a sua verdadeira natureza, está enfrentando 
todos os tipos de problemas na vida. Está iludido pelo pensamento de que ele é o corpo. 
Conseqüentemente, está esquecendo o seu verdadeiro Ser e perdendo o seu tempo e energia na busca 
dos objetos efêmeros e mundanos.  
O Primeiro Lugar na Vida Deve Ser o da Espiritualidade 
Hoje o homem dá prioridade máxima ao seu progresso individual. Depois ele volta a sua atenção para a 
sociedade. Finalmente entra no caminho da espiritualidade. É um erro grave. Por isso é incapaz de 
compreender a verdade e enfrenta dificuldades. Qual é a mensagem de SAI? S representa espiritualidade 
(em inglês, spirituality), A para associação e I para indivíduo. Significa que vocês devem dar prioridade à 
espiritualidade, depois para a sociedade (associação) e finalmente para o interesse individual. Atualmente, 
porém, o homem segue a ordem inversa, isto é, ele coloca o interesse individual acima das suas 
responsabilidades sociais e, por último, a espiritualidade. Conseqüentemente, está se distanciando de 
Deus. Desta maneira está perdendo tempo nesta vida. O tempo é precioso. Na verdade, tempo é Deus. 
Em primeiro lugar o homem deveria seguir o caminho da espiritualidade e depois servir à sociedade 
compreendendo o princípio da unidade. Somente então haverá progresso a nível individual. Por outro lado, 
se você se concentrarem no nível individual em primeiro lugar, nunca conseguirão compreender o aspecto 
espiritual. Personagens como Hiranyaksha, Hiranyakasipu e Kamsa ficaram centrados em seus interesses 
pessoais ignorando totalmente o aspecto espiritual. Física e intelectualmente eles eram sagrados. 
Hiranyakasipu foi um grande cientista, mas qual a utilidade do conhecimento científico se ele não pode 
conferir a bem-aventurança eterna? Hiranyaksha e Hiranyakasipu encheram seus corações com 
sentimentos negativos. Ligaram-se aos desejos mundanos que são efêmeros e de natureza negativa. Os 
cientistas modernos chegaram até a lua, mas Hiranyakasipu e Hiranyaksha atingiram até o Sol. Apesar dos 
seus poderes sagrados e conhecimento científico eles encararam a destruição devido a sua atitude 
materialista. Da mesma maneira o homem está também usando mal os seus poderes e conhecimento. Não 
dirige a sua atenção para o seu verdadeiro objetivo. O ser humano é dotado de poder imenso. Por isso as 
Upanishades incentivam o homem: “Levante-se, desperte, procure os homens nobres e aprenda com eles o 
segredo para atingir a divindade”. Hiranyakasipu e Hiranyaksha tiveram todos os poderes sob as suas 
ordens, mas não conseguiram se aproximar da Divindade. Investigaram os mistérios da criação e até 
alteraram as posições planetárias. Mas não puderam compreender nem uma pequena fração do princípio 
da Divindade. Mas o filho de Hiranyakasipu, o jovem Prahlada, compreendeu o princípio divino. Uma vez 
Hiranyakasipu perguntou a Prahlada o que ele tinha aprendido com os seus preceptores. Prahlada 
respondeu: “Os professores me ensinaram muitas coisas. Aprendi sobre os objetivos de Dharma e Artha 
(retidão e riqueza) e estudei as escrituras sagradas. Na verdade, pai, aprendi a própria essência da 
educação”. Hiranyakasipu ficou muito feliz ao ouvir isto. Disse: “Ó, filho, deixe-me ter o prazer de ouvir o que 
você aprendeu com os professores”. Prahlada disse: “Compreendi a verdade de que Deus é todo-
penetrante. Para onde eu olhar, lá O encontrarei”. Hiranyakasipu ficou furioso ao ouvir isto. Tirou-o do colo e 
rugiu: “Você disse que os professores ensinaram muitas coisas. É isto que você aprendeu? Existem muitas 
coisas do mundo a serem aprendidas que são muito importantes para nós. Mas você as ignorou e está 
falando sobre Deus. Onde está Deus?” Prahlada respondeu calmamente: “Pai, nunca duvide de que Deus 
está aqui e não está ali. Na verdade Ele está presente onde você O procurar”. (poema télugo) O ego de 
Hiranyakasipu estava ferido. “Como este jovem tenta me dar uma lição?” pensou consigo mesmo. “Se Deus 
é todo-penetrante, pode mostrá-Lo nesta coluna?” desafiou Prahlada. “Sim, posso”, foi a resposta. Essa era 
a sua fé e devoção. Hiranyakasipu imediatamente bateu no pilar com uma clava e, oh!, Deus emergiu dela. 
Qual o significado interior deste incidente? Como o homem pode ter a visão do Divino? Existem três 
requisitos essenciais para isto – uma devoção inabalável, uma fé constante e um coração puro. Além disto, 
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o homem deve romper os grilhões dos apegos ao corpo para ter a visão de Deus. Apesar do poder, da 
posição e da posição elevada, o homem continua imerso na ignorância. Temos aqui um outro exemplo. 
Erradiquem o Desejo Para Atingir a Pureza 
Vocês agitam o leite e retiram a manteiga, e depois a aquecem para obter o ghee (manteiga purificada). Se 
existir água na manteiga, ela emitirá um odor desagradável quando vocês a aquecerem. O odor diminuirá 
gradualmente à medida que vocês a aquecerem. Enquanto houver água na manteiga, haverá um odor 
desagradável. A água terá que evaporar totalmente. A manteiga representa jiva (alma individual). As 
tendências malignas em vocês podem ser comparadas ao odor desagradável. Quando o homem realiza as 
disciplinas espirituais, o odor desagradável das propensões malignas emana dele durante o processo. Ele 
deve continuar com estas disciplinas e superar as más tendências. Enquanto realiza cada vez mais as 
disciplinas espirituais, todas as más tendências nele desaparecerão como a água. Finalmente, a sua 
disciplina espiritual proporcionará o resultado desejado e ele terá a evidência direta da Divindade, assim 
como o puro ghee é obtido da manteiga após toda a água ter evaporado no processo de aquecimento. 
Todo homem é dotado de corpo, mente, intelecto e ego. Ao ser questionado por Hiranyakasipu, Prahlada 
respondeu: “Pai, não sou nem o corpo, nem a mente, nem o intelecto ou o ego. Sou a encarnação do 
Atma”. O indivíduo permanecerá como o ghee puro ao se livrar do ego, não desenvolver apegos ao corpo e 
não se iludir pelas elucubrações da mente. Se a manteiga não se livrar da água, ela terá um odor 
desagradável. Enquanto houver desejos mundanos na mente, o Ser não conseguirá escapar do mau odor. 
Hiranyaksha e Hiranyakasipu não conseguiram se livrar dos desejos mundanos apesar de toda a sua 
cultura. Suas más tendências foram a causa da sua ruína. 
Hoje existem várias pessoas que cantam bhajans e fazem conferências sobre assuntos espirituais mas que 
são incapazes de se livrar do mau odor dos desejos mundanos. Até e a menos que desistam desse tipo de 
desejo não conseguirão atingir um estado de pureza. Ficam acostumados ao mau odor da vida materialista. 
Cantam bhajans, fazem penitência, meditação, etc. com o objetivo voltado para os desejos mundanos. 
Podem ser comparados com a manteiga misturada com água. No caminho espiritual não devemos ceder ao 
mau odor dos desejos mundanos. Algumas pessoas se dizem devotas mas se corrompem por causa dos 
seus desejos. Essas pessoas podem ser chamadas de devotas? Não. Se fossem realmente devotas, 
emitiriam um mau odor? Seu corpo, mente, intelecto e seus atos são manchados pela impureza. 
Devotos! 
Em primeiro lugar, vocês devem se perguntar a razão do mau odor que emana de vocês. Sua mente deve 
permanecer firme e inabalável através das vicissitudes da vida. Devem ter uma fé inabalável. Somente 
então terão uma vida de paz. Prahlada foi submetido a vários tipos de sacrifícios, mas a sua fé permaneceu 
firme como uma rocha. Seu amor por Deus nunca diminuiu. Considerou o amor a Deus como o próprio 
alento de vida. Mas os devotos de hoje permanecem em grande contraste com Prahlada. Sua fé é tão 
instável que a sua mente fica perturbada pelo menor problema. Começam a ter dúvidas e a perder a fé. 
Perder a fé significa perder o alento da vida. Venha o que vier é preciso continuar com as disciplinas 
espirituais sem afetar a fé. A devoção não significa meramente cantar bhajans, realizar rituais e entoar o 
Nome Divino. Vocês devem instalar firmemente a divindade em seu coração. Devem cuidar para que os 
desejos mundanos não encontrem morada em sua mente. Queimem completamente todos os desejos no 
fogo da sabedoria. Se houver somente um resquício de aspecto mundano em vocês, ele multiplicar-se-á 
arrastando-os para o lodo. Para se libertar dos maus atos e dos maus hábitos certifiquem-se de que não 
têm nenhum traço de desejo. Devido ao impacto da Era de Kali até os devotos estão enchendo seus 
corações com desejos. 
Manifestações do Amor Divino! 
Verdadeiramente falando, o homem é muito afortunado. Mas é assaltado pela infelicidade dos desejos 
mundanos. Por isso é incapaz de ganhar o mérito de se aproximar de Deus. Lê vários livros, dá 
conferências, mas qual a utilidade disto? Suas ações não condizem com as suas palavras. Tenta iludir os 
outros com as suas conferências. Na verdade ele ilude a si próprio. Seria suficiente se praticasse pelo 
menos uma fração daquilo que prega. Seu coração está cheio de inverdades. Seus atos não são corretos. 
Portanto, ele é incapaz de vivenciar a paz. Distancie-se da inverdade e da não-retidão. Os Vedas afirmam: 
falem a verdade, pratiquem a retidão. A verdade é Deus. Se esquecerem da verdade, quem os protegerá? 
Manifestações do Amor Divino! 
Vocês podem estar realizando inúmeras práticas espirituais, mas não sentem orgulho delas. Em primeiro 
lugar retirem o mau odor dos desejos mundanos do seu coração. Encham o seu coração com a fragrância 
das virtudes. Esta fragrância trará a paz. Se o seu coração estiver cheio de maus sentimentos, vocês 
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espalharão o mal na sua vizinhança. Desta maneira, arruinarão não somente os outros como a si mesmo. 
Não conseguirão muitos benefícios somente através da leitura de livros ou ao ouvir discursos. Em primeiro 
lugar desenvolvam uma fé inabalável e a devoção. Aquele que tem uma fé inabalável atinge a sabedoria. 
Por isso devem desenvolver a fé inabalável e o amor. Seu coração será puro e sagrado quando o 
preencherem com o amor. 
Fazer Negócios em Nome de Sai É o Pior dos Pecados 
Manifestações do Amor Divino! 
Qual a disciplina espiritual que devem realizar? Em primeiro lugar, tornem puro o seu coração. Thiruthonda 
Alwar disse uma vez: “Se não houver pureza no coração, o ser não mereceria nem mesmo entoar o Nome 
Divino de Rama”. Qual a utilidade de entoar o Nome Divino com um coração poluído? Hoje o mundo está 
afligido por todos os tipos de poluição. Os pensamentos, palavras e atos do homem também estão poluídos. 
Como ele pode desenvolver a devoção? Atualmente as pessoas estão usando a máscara da devoção e 
tentam enganar os outros. Nunca enganem os outros. Ajudar sempre, ferir jamais. Esta é a essência dos 
dezoito Puranas. Enganar os outros significa enganar a si mesmo. Os sentimentos que brotam do seu 
coração devem ser tão puros quanto as águas do Ganges. As palavras por si só não são suficientes; 
precisamos de ação. Deve haver unidade de pensamento, palavra e ação. Corrompida é a pessoa cujos 
pensamentos, palavras e ações não são os mesmos. O objeto de estudo da humanidade é o homem. 
Atualmente encontramos unidade de pensamento, palavra e ação somente nas inverdades, na não retidão 
e na injustiça. O homem que se supõe ter pensamentos nobres e realiza atos meritórios está fazendo 
exatamente o contrário. 
No mundo, os chamados devotos aumentaram em número. Agora sinto que é chegado o momento de lhes 
dizer coisas importantes. Existem algumas pessoas que estão fazendo negócios em Nome de Sai. Eles 
estão enganando pessoas, fingindo ser devotos de Sai. Não aprovo este comportamento. Eles não são 
devotos. Estão indo a locais diferentes do país e também no exterior recolhendo dinheiro em nome de Sai. 
É um grande erro. Não peço nenhuma única paisa (um centésimo da rúpia) a ninguém. Nunca aprovei isto. 
Independente de quem seja, se alguém se aproximar de vocês por este motivo, diga-lhe que vá embora 
imediatamente. Não permitam que os negócios entrem no campo da espiritualidade. A pessoa pode fazer o 
que quiser para sustentar a sua família, mas ninguém pode fazer negócios usando o nome de Sai. 
Infelizmente esta atividade está crescendo. Em várias aldeias encontramos pessoas usando o nome de Sai 
com objetivos egoístas. Isto está acontecendo até em outros países como a América, Inglaterra, Japão, 
Alemanha, Singapura, Malásia, etc. Não se associem a essas pessoas pervertidas. Mantenham seus 
corações puros e sagrados. Somente então poderão se intitular de ser humano. De outra maneira serão 
como um corpo vivo. Essas pessoas não devem ser respeitadas. Será melhor realizar os seus ritos 
fúnebres! Vocês devem rezar a Deus com sentimentos sagrados. Enquanto abrigarem desejos mundanos 
estarão se afastando da Divindade. 
Manifestações do Amor Divino! 
Vocês vêm aqui com toda a devoção e sinceridade. Não se iludam com pessoas que fazem negócios em 
nome da devoção. Em muitos lugares encontramos pessoas que se permitem estas práticas. Mantenham 
uma distância segura delas. Afastem-se das más companhias; juntem-se às boas companhias e realizem 
atos meritórios dia e noite. É isso que devemos fazer. Vocês podem até viver na companhia de serpentes, 
mas não na companhia de pessoas de mente deturpada. Estamos realizando várias atividades para o bem-
estar das pessoas, mas nunca pedi a ninguém uma simples paisa. Vocês todos sabem disto. Não Me 
envolvo com assuntos de dinheiro. Mas as pessoas consideram o dinheiro como Deus. Como essas 
pessoas podem se chama de devotos? 
Falei antes com vocês sobre isto. Iniciei um programa de serviço para cuidar de crianças que não têm pais. 
Cem mil rúpias serão depositadas em nome da cada criança para cuidar das suas necessidades. Não pedi 
ajuda a ninguém para isto. Mas atualmente algumas pessoas estão pedindo dinheiro dizendo que darão o 
total para Swami para esta finalidade. Outras estão proclamando que assumiram a responsabilidade de 
cuidar das crianças. Pode haver pecado maior do que este? Todas essas pessoas traem a Deus. É melhor 
mendigar nas ruas do que usar o Meu Nome para tirar dinheiro. 
Projeto Sri Sathya Sai das Escolas Primárias 
Esta manhã alguns alunos antigos vieram a Mim. Vocês todos conhecem C. Srinivas de Bangalore. Ele 
estudou em nosso Instituto e também serviu como diretor da Hospedaria em Brindavan por algum tempo. 
Não queria assumir nenhum emprego externo porque gostaria de servir a Swami. Ele sempre se envolveu 
em atividades que agradariam a Swami. Está dirigindo o nosso Hospital de Super Especialidades em 
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Bangalore. Hoje ele me procurou e disse: “Em nenhum outro lugar existe educação e cuidados médicos de 
padrão tão elevados e gratuitos para todos. O senhor nos proporcionou uma educação gratuita e cuidou de 
nós com muito amor e cuidado. Desejamos expressar a nossa gratidão servindo-O à nossa maneira 
humilde”. Trouxe com ele um plano. Deseja estabelecer escolas nas aldeias onde não existem escolas. 
Queria que Swami iniciasse este projeto hoje. Disse a ele que não se apressasse. 
Os jovens de hoje querem fazer as coisas com rapidez. Essa não é a atitude correta. Comece devagar, 
dirija lentamente e chegue com segurança. Por isso disse a ele que fosse devagar. Mas ele respondeu: 
“Swami, vários dos nossos antigos alunos estão aqui. O senhor nos proporcionou uma educação gratuita e 
cuidou de nós de todas  as maneiras possíveis. Não é nosso dever expressar gratidão por tudo que fez por 
nós?” Pediu a Swami que anunciasse o projeto hoje. Concordei. Nunca direi “não” a um bom trabalho. 
Aqueles que desejam realizar essas tarefas sagradas devem assumir a responsabilidade e cumpri-las 
diligentemente. É desta maneira que podem redimir suas vidas. Em Chennai e Hyderabad vários dos 
nossos antigos alunos estão ansiosos para servir a Swami. Infelizmente, quando os mais velhos assumem o 
caminho errado, os mais jovens também fazem o mesmo. Que dizer do destino da nossa Organização em 
Chennai e Hyderabad! Quanto menos, melhor. Disse a eles que escolhessem um local apropriado. Estou 
preparado para levantar a construção. Mas falta devoção e sinceridade. Eles pretendem somente ter o 
prédio. Este comportamento que não é sincero não é bom para eles. Vários devotos lá agem 
inconvenientemente. Os mais jovens desejam realizar muitas coisas. Mas o que podemos fazer sem o apoio 
dos mais velhos? Estes  nem tomam a iniciativa e nem permitem que os mais jovens ajam por conta própria.  
Não preciso de templos. Não estou interessado em imóveis. Tudo que desejo é que vocês sirvam à 
sociedade com amor e desinteressadamente. Se os mais velhos não aceitarem a sua sugestão, não se 
aborreçam com eles. É o destino deles. A juventude deve se esforçar com sinceridade para ajudar os 
desamparados e alimentar os famintos. 
Não saiam por aí procurando a ajuda de outras pessoas. Se precisarem de alguma ajuda, venham a Mim. 
Eu a providenciarei sem hesitar. Não recebam nenhuma paisa como doação. Existem algumas pessoas que 
doam centenas de rúpias e se glorificam como se fosse por mil rúpias. Não estou interessado nestas 
atividades. Quando Swami permanece ao lado de vocês como uma montanha, por que vocês devem 
procurar a assistência de uma pessoa? Não busquem pessoas para ajudá-los. Elas meramente recitarão 
uma alta filosofia que é completamente inútil. Não é somente na Índia que existe esta situação. Em todo o 
mundo acontece o mesmo. Se forem para a Inglaterra, Japão ou Alemanha verão o mesmo tipo de negócio 
acontecendo lá. Chegam de todos os lugares notícias deste tipo de transação; Swami recebe muita 
informação. Acho isso tudo degradante. Não é este o tipo de informação que gostaria de receber. Desejo 
ouvir de vocês que estão todos prosperando, progredindo e felizes. Um comércio feito em nome de Swami é 
altamente desgastante e estressante. Não pode haver comércio em assuntos de devoção. Até mesmo o 
oceano salgado pode virar água potável, mas este tipo de devoção voltado para o comércio não deve ser 
permitido. Não permitam que ninguém se aproxime de vocês pedindo dinheiro. Nunca solicitem doações de 
ninguém e Eu não tenho agentes para propagar a Minha Mensagem. Não tenho nenhuma associação com 
estas pessoas mentirosas. Não preciso da riqueza material. A minha única necessidade é de amor. Dêem 
amor e recebam amor. Este amor é tudo o que preciso. Redimam suas vidas com amor. Não existe maior 
devoção do que o amor. Qualquer pequeno serviço realizado com amor é suficiente. Se derem com amor 
um copo com água a uma pessoa sedenta será mais do que suficiente. Poderão sentir felicidade aplacando 
a sede de uma pessoa. Muitas pessoas se intitulam devotos de Swami. Mas o fato é que quase 90 por 
cento delas são falsos devotos. Antes era bem diferente; os devotos eram poucos, mas eram genuínos. 
Agora existem muitos voltados para si mesmos mascarados de devotos. Eles adornam sua testa com 
Vibhuti, usam uma estola em torno do pescoço e andam livremente disfarçados de devotos. Até os cães da 
rua farejando algo para comer são melhores do que estas pessoas. Não permitam que estas pessoas 
mentirosas se aproximem de vocês. 
Não Transformem a Sua Espiritualidade num Negócio 
Manifestações do Amor Divino! 
Desenvolvam o amor em vocês. Cuidem para que o amor não diminua em vocês. Vivenciem o amor na sua 
totalidade e desfrutem da bem-aventurança que advém dele. Não preciso de templos e nem de grandes 
prédios. O templo do seu coração é mais do que suficiente para Mim. Ficarei feliz nele. As notícias que 
chegam destes chamados templos são preocupantes para Mim. A angústia que sinto por causa disto está 
além do que possam imaginar. Não se permitam realizar maus atos em Nome de Sai. Se não puderem fazer 
o bem, pelo menos se mantenham quietos e afastados. Não há necessidade de vocês fazerem todos os 
tipos de promessas vãs. Desfrutem da divindade em silêncio e amor. Como pessoas de todo o mundo estão 
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reunidas aqui, quero enfatizar isto em palavras simples. Não façam tratos com pessoas que estão 
realizando transações comerciais em nome de Sai. Afastem-nas com um Namaskar. Os que desenvolvem 
uma amizade com este tipo de pessoas são grandes tolos. Despeçam-se delas a distância. Se precisarem 
de alguma coisa, peçam a mim. Nunca iludi e nem desmereci alguém e nunca farei isto. Nunca direi uma 
inverdade. Preciso dizer isto porque vários atos pecaminosos estão sendo cometidos por pessoas 
mentirosas mascaradas de devotos. 
Antes, quando visitei Mumbai, costumava encontrar pessoas cantando bhajans e Nagar Sankirtan em toda 
parte, indiferentes ao local ou hora, até no aeroporto. Hoje ,dificilmente vemos alguém entoando o Nome 
Divino em público. Naturalmente existem alguns poucos devotos, mas eles sentem vergonha de fazer o 
Namasmarana. No princípio costumava viajar por várias cidades como Chennai, Mumbai, Hyderabad, etc. 
mas atualmente não estou inclinado a ir a qualquer lugar. Todos estes locais se tornaram super populosos 
com pessoas malignas. É da maior importância livrar-se delas e encorajar as pessoas de mente sagrada. 
Deus nunca abandona ninguém. Ele ajuda e apóia a todos. Não observa as diferenças. Outras pessoas 
podem ter sentimentos de ódio; Deus não tem ódio. Deus é amor, amor, somente amor. Todos vocês 
deveriam também tentar desenvolver o amor em seus corações. Não estou interessado em ver este salão 
lotado em toda a sua capacidade. Desejo somente qualidade e não quantidade. Uma colher de chá de leite 
de vaca é melhor do que baldes de leite de jumenta. É suficiente se tivermos uma dúzia de pessoas de 
coração nobre. Os Presidentes de Estado e os Responsáveis devem tomar as medidas necessárias na 
direção certa. Ou então renunciarem. Nós mesmos assumiremos a responsabilidade. O Presidente da Índia 
das Organizações Sai também está aqui. Ele deve lidar com firmeza com essas pessoas. Deve retirá-las 
dos seus cargos de responsabilidade  imediatamente. Estou profundamente angustiado com o estado atual 
das coisas em nossa Organização. Embora este sentimento esteja em mim há algum tempo, tenho 
esperado pela oportunidade apropriada para expressá-lo. Como vários de vocês de várias partes do mundo 
se reuniram aqui hoje, senti que era o momento oportuno para expressar os Meus sentimentos. 
Manifestações do Amor Divino! 
Desenvolvam o amor e matem o ódio. Afastem-se das más tendências. Sendo membros da Organização 
Sathya Sai vocês devem seguir o caminho da verdade. Algumas pessoas pretendem ser devotos humildes 
enquanto estão dentro dos recintos de Prasanthi Nilayam. Quando atravessam os portões voltam para o seu 
antigo comportamento. Estas características negativas devem ser extintas. Desenvolvam bons sentimentos. 
Deus está sempre pronto pra responder às suas preces. Nunca duvidem disto. Deus está sempre em vocês, 
com vocês, à sua volta, acima e abaixo de vocês. Deus nunca se afastará de vocês. Portanto, desenvolvam 
a fé em Deus. Nunca façam da sua devoção a Deus um comércio. 
Falei a vocês desta maneira, movido somente pelo Meu imenso amor por vocês. Compreendam o que foi 
exposto a vocês e expliquem a seus companheiros. A devoção deve ser cultivada de maneira silenciosa e 
sincera. Não estraguem suas vidas escolhendo caminhos não verdadeiros. Falem a verdade. A verdade é 
Deus. Portanto, levem uma vida verdadeira para que finalmente mergulhem na verdade. 
Amanhã tragam todas as suas dúvidas e Eu as esclarecerei. Em primeiro lugar, afastem-se das más 
companhias. Deixem-nas imediatamente. Ficarei feliz se fizerem isto. Não estou pedindo que trabalhem 
para Mim. Não desejo nada para Mim. Faço todo o Meu trabalho. Não procuro a ajuda dos outros. Se 
quisesse, o mundo inteiro Me ajudaria. Não preciso de ajuda. Ajudem a vocês mesmos, à sociedade e 
modelem suas vidas de maneira ideal. 
Manifestações do Amor Divino! 
Nos últimos quatro dias, vários devotos se preocuparam por causa da dor que Swami assumiu para Si. 
Compreendam que Swami não sente dor alguma porque assumiu essa dor para Si, pelo Seu amor. Como 
posso sentir dor se aliviei a dor de um devoto Meu? Contudo, existem certas regras e regulamentos a serem 
observados quanto a isso. Tendo tirado a dor de alguém, devo assumi-la pelo mesmo número de dias que a 
pessoa teria sofrido no curso normal. Não tenho dificuldade para isso. Se realmente estivesse sofrendo pela 
dor, seria possível que estivesse falando por tanto tempo? Não sinto o sofrimento; ele se dissolveu no Meu 
amor. Tudo deve ser feliz, bem-aventurado e confortável. Este é o Meu desejo. Não se preocupem com isto. 
Não sinto o sofrimento. Na verdade estou pronto para aceitar todos os seus sofrimentos. Fiquem felizes 
porque não sinto o sofrimento. 
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