
Swami disse repetidamente: “Deus está além do nome, além da forma, além do tem-
po, além do espaço e além da mudança”. Ele é eterno. Ele esteve conosco, está conos-
co, e estará sempre conosco. Não devemos nunca nos esquecer de que Ele é nosso 

eterno companheiro. Não devemos limitá-Lo à forma humana.

O nirguna niraakara Brahman (a Realidade sem forma e sem nome), em Sua infinita 
compaixão e amor, desce em forma humana de era em era. O propósito desta descida de 
Deus (o Avatar Sathya Sai) é a ascensão do homem. 

As Três Dádivas Divinas

Sempre que o Senhor vem, seja como Rama, Krishna, Jesus, Buda, Shirdi Sai ou Sathya 
Sai, Ele nos concede as três seguintes dádivas divinas: Nama (nome), Rupa (forma) e Lila 
(jogo divino). Ele possui um nome doce e belo, Sathya Sai. Cantando o Seu nome, po-
demos redimir nossas vidas. A segunda dádiva é uma encantadora forma divina. Quanto 
mais vemos Swami, mais queremos vê-Lo. A contemplação da forma divina santifica as 
nossas vidas. A terceira e bela dádiva do Divino são Suas lilas, Seu jogo divino. Nós nos 
regozijamos com as histórias de Seu divino esporte.

Quinto Mandato

Praticar Prema Yoga – A prática do amor puro e incondicional como ensinada por 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Swami nos mostrou que Premayoga, o caminho do amor, é o meio para alcançarmos 
essa meta. Esse é o quinto mandato. O primeiro vahini que Swami escreveu foi o Prema 
Vahini. Swami disse: “Para esta era de Kali, o melhor e mais fácil caminho é a senda do 
amor. Deus é amor. Vivam em amor.” Ele também diz: “Comecem o dia com amor. Preen-
cham o dia com amor. Terminem o dia com amor. Esse é o caminho para Deus.” Swami 
nos mostrou como viver em amor. Para vivermos em amor, devemos colocar o amor em 
ação através do serviço e do sacrifício.

Existem aproximadamente 2.000 Centros Sathya Sai em 126 países realizando serviço 
nos campos da educação, atenção médica e serviço comunitário. Há milhares de devotos 
e voluntários Sathya Sai ao redor do mundo que realizam serviço altruísta. O serviço aju-
da os voluntários Sathya Sai a alcançarem a transformação do coração.

O prefeito de Houston, no Texas, Estados Unidos, declarou o Dia do Mahasamadhi de 
Swami, 24 de abril, como o Dia da Unidade e do Amor Universal. O Ministro de Serviços 
Sociais outorgou um prêmio de excelência à Organização Sathya Sai no Haiti pela real-
ização de serviço altruísta a crianças carentes desde o devastador terremoto em janeiro 
de 2010. Eles declararam a Organização Sathya Sai como uma das cinco melhores organi-
zações de serviço que serviram no Haiti após o devastador terremoto de 2010.

Resumindo, os cinco mandatos são:

1. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba é nosso Guru, Deus e Salvador.

2. Os ensinamentos divinos de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba são a essência de todas as 
escrituras.

3. Puttaparthi é o mais santo dos lugares sagrados e a peregrinação a essa terra sagrada 
santificará nossas vidas.

4. O legado divino de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba: A participação nas Instituições 
Médicas e Educacionais Sathya Sai e na Organização é uma grande bênção e opor-
tunidade.

5. Praticar Prema Yoga: A prática do amor puro e incondicional como ensinada por 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.

Se cumprirmos esses mandatos, nossas vidas serão santificadas. Nós experimentamos 
o amor divino e imaculado de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, que é a encarnação do amor, 
a personificação do amor e o amor caminhando sobre duas pernas. Decidamos alcançar a 
meta suprema da vida, a percepção da nossa natureza divina, nesta própria vida.

Se não for agora, quando? Se não formos nós, quem?

JAI SAI RAM

Amorosamente, no serviço a Sai,

Dr. Narendranath Reddy,

Chairman, Conselho de Prasanthi

Os Cinco 
Mandatos



Devemos sempre nos lembrar de como somos abençoados e afortunados por termos 
sido contemporâneos do amoroso Senhor Sai. Na Primeira Conferência Mundial, em 
17 de maio de 1968, Swami revelou uma grande verdade sobre a Sua divindade. Swami 
disse: “Nesta forma humana, toda entidade divina, todo princípio divino, ou seja, todos 
os nomes e formas atribuídos a Deus pelo homem estão manifestos. Nunca permitam que 
dúvida alguma os distraia.” Devemos sempre recordar essa profunda declaração como 
um mantra.

A Onipresença de Swami

Durante minhas viagens pelo mundo, conheci diversos devotos cujo amor por Swa-
mi tocou-me profundamente. Eu estava na Rússia em maio de 2013, e um dos devotos 
contou-me sobre um incidente ocorrido durante uma atividade de serviço. Uma senhora 
octogenária viu uma imagem de Swami enquanto estava sendo servida. Ela nunca havia 
ouvido falar de Swami, tampouco O havia visto. Assim que viu a imagem, ela começou 
a gritar e repetir: “Ele é Deus. Ele é Deus.” Jesus disse: “Abençoados são aqueles que Me 
viram e acreditaram em Mim. Mas mais abençoados são aqueles que não Me viram e 
acreditaram em Mim.” Ela é uma alma abençoada.

Após termos experimentado esse amor divino imaculado, qual é o nosso dever? Como 
podemos expressar nossa gratidão a Ele? Swami diz: “O homem desprovido de gratidão é 
igual a um animal.” Portanto, é imperativo que expressemos nossa gratidão a Bhagavan, e 
podemos fazer isso pela prática dos seguintes cinco mandatos.

Primeiro Mandato

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba é nosso Guru, Deus e Salvador

O primeiro mandato é sempre lembrar que Bhagavan Sri Sathya Sai Baba é nosso 
Guru, Deus e Salvador. Em Seu primeiro bhajan, “Manasa Bhajare Guru Charanam Dus-
tara Bhava Sagara Taranam”, Swami garantiu que nos levaria através do oceano de sam-
sara se nos entregássemos a Seus pés de lótus.

Como devotos de Sai, devemos nos agarrar a Seus pés com fé inabalável até nosso úl-
timo suspiro, de forma que nossas vidas sejam redimidas. Infelizmente, hoje em dia algu-
mas pessoas estão indo a diversos gurus em várias partes do mundo e também a diversas 
pessoas que se dizem médiuns e corpos sutis de Baba. Elas não são gurus verdadeiros. São 
como o cego conduzindo o cego, iludindo devotos inocentes.

Segundo Mandato

Os ensinamentos divinos de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba são a essência de todas 
as escrituras

O segundo mandato é seguir implicitamente a mensagem de Swami e praticar Seus en-
sinamentos. Devido à Sua infinita compaixão e amor, Swami deu mais de mil e quinhen-
tos discursos. Ele próprio escreveu a série Vahini, começando com Prema Vahini, seguido 
da Gita Vahini, Bhagavatha Vahini, Ramakatharasa Vahini, Jnana Vahini, Dharma Vahini, 
Prasanthi Vahini, Sathya Sai Vahini e outros. Esses livros contêm pérolas de sabedoria. 
Nunca antes um Avatar escreveu dessa forma para o benefício da humanidade. Portanto, 
é nosso dever estudar esses ensinamentos, contemplá-los, e, mais importante, colocá-los 
em prática em nossas vidas diárias.

Terceiro Mandato

Puttaparthi é o mais santo dos lugares sagrados e a peregrinação a essa terra 
sagrada santificará nossas vidas

O terceiro mandato é sair em peregrinação. Os mulçumanos vão a Meca. Para nós, 
nossa Punyabhumi (terra sagrada) é Puttaparthi. Quando vamos à terra sagrada de Put-
taparthi, todos os nossos karmas passados são varridos. Puttaparthi é o local em que o 
Senhor escolheu nascer. Este é o local em que Ele caminhou entre nós, nos abençoou, 
falou, brincou e cantou conosco. Este é o mais santo dos lugares sagrados. Em um de Seus 
discursos, Swami disse: “Este lugar será como Shirdi e Tirupathi”. Cada pedra, partícula 
de poeira, arbusto e árvore nesta terra sagrada está saturado com o amor e as bênçãos de 
Swami.

Quarto Mandato

O legado divino de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba – A participação nas instituições 
médicas e educacionais e na organização é uma grande bênção e oportunidade

O quarto mandato é o legado divino. Swami estabeleceu muitas instituições. Ele 
fundou instituições educacionais, oferecendo educação desde o jardim de infância à 
pós-graduação, de forma completamente gratuita. O próprio Deus foi Chanceler dessa 
universidade. Quando o Centro Internacional de Esportes Sathya Sai foi inaugurado por 
Swami em novembro de 2006, o Presidente da Índia, Sua Excelência Dr. Abdul Kalam, 
fez uma maravilhosa afirmação. Ele disse: “Milhões de estudantes se formam em milhares 
de universidades ao redor do mundo. Mas essas poucas centenas de estudantes que se 
formam na Universidade Sathya Sai possuem o mais elevado caráter e são faróis de luz 
para a humanidade.”

Há instituições educacionais, programas de Educação em Valores Humanos e pro-
gramas de Educação Espiritual Sai em todo o mundo que se baseiam nesse mesmo 
princípio. Fora da Índia, há 31 instituições educacionais e 37 escolas em 38 países ao 
redor do mundo. A escola Sathya Sai no Canadá foi classificada em primeiro lugar entre 
as 4.700 escolas, públicas e privadas, da província de Ontário.

Swami fundou instituições médicas – Templos de Cura. Os hospitais de Swami ofere-
cem desde atenção primária até terciária, atendimento médico abrangente e cuidados 
preventivos de saúde, de forma totalmente gratuita. Mais importante ainda: esse atendi-
mento médico é oferecido com amor e compaixão.

Como Seus filhos, é nossa responsabilidade, quer seja na Índia ou em outros países, 
apoiar Suas instituições com o nosso talento, tempo, energia e outros recursos. Essas são 
as instituições que Swami concebeu, para as quais Ele pôs a pedra fundamental, e que 
Ele inaugurou, visitou e administrou. Esse é o legado divino que herdamos de nosso Pai 
Divino.

Swami deu Seu sagrado nome, “Sathya Sai”, à Organização Sathya Sai. Fazer parte da 
Sua missão divina e servir na Organização Sathya Sai é um sinal de Sua graça. Somente 
aqueles que Swami escolheu podem servi-Lo. Ele tem preparado Seus devotos ao longo 
de muitas vidas para fazerem Seu trabalho e serem instrumentos de Seu amor. Swami 
definiu claramente o propósito da Organização Sathya Sai em seus históricos divinos dis-
cursos dados durante a primeira Conferência de Toda a Índia, em abril de 1967, e na Pri-
meira Conferência Mundial em maio de 1968: “O propósito da Organização Sathya Sai é 
nos fazer perceber nossa natureza divina e que somos a realidade Átmica.”


