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AMOR E MORALIDADE - AS NECESSIDADES DO MOMENTO 
Data: 25/12/02 – Ocasião: Natal - O Nascimento de Jesus - Local: Prasanthi Nilayam 

Abandonem o orgulho e toda a afeição, 
Reduzam raiva e mantenham todos os cuidados, 

A restrição dos anseios é o caminho para a riqueza, 
Evitar a cobiça é o caminho real para a alegria. 

(verso sânscrito) 

Manifestações do Amor Divino! 
Neste mundo cada ser possui cinco aspectos, a saber: ser, consciência, bem-aventurança, forma e 
nome. O estado de ser, a consciência e a bem-aventurança são os três atributos permanentes de todos 
os indivíduos. Nome e forma são transitórios. O homem esqueceu o seu Ser verdadeiro e está 
conduzindo a sua vida acreditando que o nome e a forma são reais e que o mundo efêmero é eterno. 
Deus está além de todos os atributos e sentimentos. É muito estranho que o homem atribua qualidades 
e sentimentos a Ele. O mais essencial para cada indivíduo é conhecer o amor, verdade e compaixão 
infinitos de Deus. Embora o homem seja essencialmente divino, ele está se conduzindo como um 
demônio e esqueceu a sua divindade inata. Todo homem é dotado das qualidades da determinação e 
destreza. Aquele que faz uso destas virtudes somente para causas nobres é um verdadeiro ser humano. 
O poder cósmico está no umbigo de Deus. Por isso Ele é conhecido como Hiranyagarbha. Como Ele é 
repleto de brilho e irradiação divinas diz-se que é a própria personificação da beleza e do esplendor. A 
vida de um ser humano é a mais nobre porque ele é dotado do princípio de Hiranyagarbha. Deus é 
também conhecido como Prajapathi, pois é o criador de todo o universo. Para compreender o princípio 
da divindade, vocês precisam compreender o significado interior de cada nome de Deus. Deus possui 
vários nomes, e cada um deles tem um profundo significado interior. Por isso nossos antepassados 
costumavam escolher como nome de seus filhos um dos nomes de Deus. 
Hoje o homem está à procura de Deus e faz perguntas sobre a natureza da divindade. Se Deus está 
dentro, por que a necessidade de procurá-lo do lado de fora? Deus é a personificação do amor. A 
verdade é a Sua própria forma e natureza inata. Não existe retidão maior do que seguir a verdade. Mas o 
homem hoje é incapaz de compreender o significado da verdade. Ele considera a inverdade como 
verdade para satisfazer os seus desejos. Em primeiro lugar ele deveria tentar compreender a sua 
verdadeira natureza que é verdade, conhecimento e infinito. Deus doou aos homens os Vedas, os 
Sasthras, Puranas e Itihasas para abrir seus olhos para a verdade que é essencialmente divina. Neste 
mundo, cada homem é dotado da verdade, da retidão e do amor. Ele é a personificação de Sath, Chith e 
Ananda. Estes atributos são verdadeiramente divinos. Sath é o eterno e imutável. Chith é Chaitanya 
(conscientização). O Atma é um outro nome para Deus. Bhrama é um sinônimo. Está presente em todos 
os homens sob a forma de consciência. Aquele que compreende este princípio é um verdadeiro ser 
humano. Sath, Chith, Ananda e verdade, conhecimento e infinito são palavras diferentes, mas possuem 
o mesmo significado. 
Neste mundo temos várias escolas de pensamento como o ateísmo, dualismo, Não-dualismo, não-
dualismo qualificado, etc. O nome divino de Kesava é o mais importante de todos. A essência de todas 
as filosofias está contida nisto. Ela consiste de três silabas: ka + esa + va, que representam a trindade de 
Brahma, Easwara e Vishnu respectivamente. Portanto, Kesava simboliza os princípios da criação 
(Brahma), sustentação (Vishnu) e dissolução (Easwara). O homem poderá compreender o seu próprio 
Ser se contemplar sobre o nome divino de Kesava e compreender o seu significado. 
Nossos antigos sábios empreenderam investigações e inquirições profundas para compreender a 
Divindade. Finalmente declararam ao mundo: Eu visualizei o Ser supremo que brilha com o fulgor de 
bilhões de sóis e que está além de Thamas – a escuridão da ignorância. Eles exortaram o homem a se 
esforçar para ter a visão da Divindade. A partir daí, o homem começou a acreditar em Deus. Mas com o 
passar do tempo sua fé começou a diminuir. Ele está sujeito à tristeza em virtude da sua descrença em 
Deus. 

Aquele que é conhecido como Alá pelos muçulmanos, 
Como Jeová pelos aspirantes a cristãos, 

Como Senhor dos Olhos de Lótus pelos adoradores de Vishnu, 
Como Sambhu pelos que reverenciam Siva, 

Em qualquer modo que é reverenciado, Ele responde com alegria, 
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E confere a graça da fama e da fortuna 
E verte felicidade e alegria. 

Ele é o Um, 
O Ser Supremo. Chamem-No de Paramatma. 

(poema télugo) 
Deus é um só, mas possui vários nomes. Surgiram várias religiões diferentes, mas todas conduzem à 
mesma divindade. 

As religiões são várias, mas o objetivo é um só. 
As roupas são muitas, mas o fio é um só. 

As jóias são inúmeras, mas o ouro é um só. 
As vacas são muitas, mas o leite é um só. 

Os seres são vários, mas o alento é um só. 
As castas são várias, mas a humanidade é uma só. 

(poema télugo) 
Portanto, se todos pesquisarem sobre a sua verdadeira natureza, poderão vivenciar a verdade. 
Jesus foi uma alma nobre. Ele declarou que era filho de Deus, mas nunca disse que era Deus. Quando 
nasceu, três reis foram para o oriente guiados por uma estrela até um abrigo de animais em Belém onde 
o bebê Jesus estava deitado em uma manjedoura. Ele irradiava um brilho divino. O primeiro deles disse: 
“Esta criança amará a Deus”. O segundo disse: “Ele será amado por Deus”. O terceiro disse: “Ele amará 
a todos. Ele Não é diferente de Deus”. Aquele que ama a Deus é um mensageiro de Deus; aquele a 
quem Deus ama é o filho de Deus; aquele que compreende o princípio da unidade torna-se uno com 
Deus. Este é o significado interior das frases que aparecem na Bíblia: aquele que você pensa que é; 
aquele que os outros pensam que você é e aquele que você realmente é. Vocês devem compreender a 
importância destas frases. 
A criança foi criada pela mãe Maria e seu pai trabalhava como carpinteiro. Na época de um festival em 
Jerusalém, a criança Jesus foi levada até lá por seus pais. Eles perderam a criança no meio da multidão 
e não a encontraram. A mãe Maria ficou naturalmente preocupada. Finalmente foram até o templo para 
rezar. Para sua surpresa encontraram o jovem Jesus saindo de lá. Durante todo o tempo a criança tinha 
ficado no templo ouvindo os discursos sagrados dos rabinos (sacerdotes judeus) do templo. A mãe 
ansiosa o pegou e começou a fazer perguntas sobre o que tinha feito durante aquele tempo. A criança 
respondeu: “Mãe, por que ficou aflita? O tempo todo eu estava nas mãos de Deus. Ouvia as palavras de 
Deus expostas pelos rabinos no templo”. A criança tinha a mente voltada para Deus desde cedo. 
Após algum tempo, o pai José faleceu. Maria disse a seu filho: “Agora que seu pai se foi, você deve 
prosseguir na profissão dele para que possamos ganhar o sustento”. Mas o rapaz não pretendia 
continuar com a profissão do pai. A mãe também não estava interessada em se opor às inclinações 
naturais do filho. Um dia o jovem Jesus foi para o alto de uma montanha. A mãe ficou preocupada, até 
deprimida pela ausência do filho. Jesus meditava em Deus. Após algum tempo, ele retornou e correu 
para um grupo de homens preocupados que estava às margens do mar da Galiléia. Ao se aproximar, 
perguntou a causa da preocupação deles. Eles disseram que eram pescadores e que já há algum tempo 
não conseguiam pescar nenhum peixe em suas redes. Jesus disse: “Sigam comigo até as águas que 
não têm peixe”. Eles o colocaram em um dos barcos e foram para o meio do mar, onde ele pediu que 
lançassem suas redes num determinado ponto. Para sua surpresa e grande alegria, suas redes voltaram 
cheias de peixes. Isto criou a fé na mente dos pescadores. Portanto, a fé é indispensável à humanidade. 

Onde existe fé, existe amor; 
Onde existe amor, existe verdade; 
Onde existe verdade, existe paz; 

Onde existe paz, existe bem-aventurança, 
Onde existe bem-aventurança, existe Deus. 

Jesus podia instilar fé nas pessoas. Um dos pescadores recebeu de Jesus o nome de Pedro. Ele 
desenvolveu uma fé e amor intenso por Jesus. Dali por diante os pescadores se acostumaram a levar 
Jesus regularmente em suas pescarias, e após o seu retorno, Jesus explicava assuntos espirituais para 
eles. Quando o pai de Pedro morreu, sua mãe ficou muito triste, mas Jesus a consolou dizendo: “A morte 
nada mais é do que uma vestimenta da vida. Por que derramar essas lágrimas? A morte é como a troca 
de uma veste. Portanto, afaste esta tristeza. Estes corpos físicos vêm e vão. Não dedique seus 
pensamentos a essas coisas efêmeras. Aquele que habita o interior deste corpo é a verdadeira 
divindade”. 
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O corpo é formado pelos cinco elementos e está fadado a perecer mais cedo ou mais tarde, mas o 
habitante não tem nem nascimento e nem morte. Ele não tem nenhum apego. Verdadeiramente falando, 

o habitante é verdadeiramente o próprio Deus que está sob a forma do Atma. 
(poema télugo) 

Desta maneira Jesus orou e instilou confiança nas pessoas à sua volta. E a comunidade de pescadores 
passava o seu tempo feliz na companhia de Jesus. Naquela época, Mateus, que era coletor de impostos 
para os romanos, costumava visitá-los a trabalho, e durante essas visitas ele também ouvia os 
ensinamentos de Jesus e tomava notas. Finalmente tornou-se discípulo de Jesus. 
Após um tempo, Jesus começou a enfrentar obstáculos e oposição aos seus ensinamentos. Qualquer 
pessoa que considere o corpo físico não pode escapar dessas vicissitudes. Sem problemas, o homem 
não pode existir. A morte segue o nascimento e, com a mesma certeza, a miséria segue a felicidade. É 
preciso manter a equanimidade de mente na felicidade e na tristeza, no ganho e na perda, na vitória e na 
derrota. O prazer é um intervalo entre duas dores. A vida humana tem como propósito a investigação da 
realidade suprema e não meramente os atos de comer, beber e procriar. Todo ser humano deve se 
esforçar para conhecer a sua natureza interior e compreender a sua verdadeira identidade. Jesus 
pregava essa verdade sagrada e por isso se tornou muito popular entre os seus contemporâneos. Ser 
conhecido no mundo desperta automaticamente o ciúme e a inveja. O ciúme, a pompa e o egoísmo são 
traços malignos que finalmente conduzem à ruína. Ninguém perdoa as pessoas que têm essas 
características. 
Vocês não devem censurar e nem ridicularizar os outros. A natureza humana florescerá no homem 
somente quando ele desenvolver uma igualdade de mente. Hoje o homem está sujeito a um sofrimento 
indizível porque não respeita os valores humanos. Aquilo que tem uma capacidade inata de queimar 
chama-se fogo. Da mesma maneira, somente aquele que respeita os valores humanos pode ser 
chamado de ser humano. O que não tem valores humanos não é um ser humano. Vocês podem ser 
muito eruditos e ocupar uma posição de destaque, mas se não tiverem valores humanos não serão 
considerados humanos. Portanto, em primeiro lugar afastem as más qualidades. 
Hoje as Mensageiras de Sathya Sai Baba (a associação de antigas alunas do Campus de Anantapur 
para moças) está celebrando seu aniversário. Elas não devem ceder espaço para as tendências 
malignas como a inveja, raiva e ódio. Seus membros que estão trabalhando em outros países estão 
conduzindo vidas exemplares. Hoje vocês ouviram discursos de antigos alunos que vieram do Japão e 
da América. Seus pensamentos e sentimentos são nobres. Sua fala é cheia de doçura. A moça que falou 
antes tem o título de Phd. Todos são altamente qualificados, embora se portem com humildade e 
obediência. Sua devoção e entrega é digna de reconhecimento. Qual a utilidade de qualificações 
acadêmicas e grau de doutorado se a pessoa não se afasta de traços negativos como inveja e falar mal 
dos outros? Realmente não aprovo este tipo de comportamento. Com amor, entusiasmo e sentimento 
sagrados vocês estabeleceram uma organização sob o nome de Sathya Sai para servir à humanidade. 
Sem dúvida é um belo trabalho, mas cuidado para que esses sentimentos nobres não degenerem em 
maus sentimentos. Não dou muita importância ao trabalho. O que importa para Mim são as qualidades. 
Onde estiverem – na floresta ou no céu, na cidade ou na aldeia, vocês devem desenvolver as qualidades 
nobres. A inveja é uma qualidade má. Para as pessoas que têm inveja, a vida não corre suave. A inveja 
é como uma morte viva. Além disso, se vocês tiverem a outra má qualidade de falar dos outros, 
provavelmente sofrerão. Por que criticar os outros? Critiquem as suas próprias más qualidades. Afastem 
os maus sentimentos e os maus pensamentos. Vocês Não devem atribuir más qualidades aos outros e 
espalhar calúnias. Apesar dos Meus repetidos conselhos, muitas pessoas não se transformam. Estou 
desgostoso com seu comportamento nestes últimos, cinco, seis anos. Qual a utilidade em formar 
organizações? Vocês têm o Sathya Sai Seva Samithis e o Bhajan Mandalis. Estão realizando serviços 
sociais, conduzindo círculos de estudo, mas não há propósito em servir se este serviço não for 
alicerçado com amor no coração. O amor é Deus. Vivam em amor.Mas as pessoas desenvolvem raiva 
umas das outras. Essas pessoas merecem uma punição exemplar, pois outras pessoas estão sendo 
prejudicadas por causa delas. Estou preparado para dar tudo a vocês, até a Minha vida, desde que se 
livrem das más qualidades. Quando assumem o nome de Sathya Sai a organização deve funcionar com 
nobreza! Devem respeitar a sociedade. Aquele que estabelece uma organização em nome de Sathya 
Sai deve seguir o princípio da verdade. Funcionando sob a bandeira de Sathya Sai, se desviarem do 
caminho da verdade, qual o propósito em servir? Somente quando cultivarem o amor e trilharem o 
caminho da verdade e da moralidade a organização desenvolverá e prosperará. Portanto, pelo menos a 
partir de hoje desenvolvam as qualidades da verdade, amor e moralidade. Este é o seu primeiro e mais 
importante dever. Não é certo realizar atividades demoníacas em nome de uma organização divina. 
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Deus é reverenciado sob vários nomes como Sathya Dharma, Sathya Swarupaya e Prema Swarupaya. 
Existem muitos significados nestes nomes. Ele é a personificação do amor. Na verdade, os próprios 
seres humanos são personificações do amor divino. O amor é a sua qualidade principal. A vida não tem 
significado se vocês não cultivarem o amor. Falar dos outros e fazer fofocas são qualidades condenadas. 
No passado as mulheres eram livres das más características, ma agora até elas não são uma exceção a 
estas doenças. Que vergonha! Na Minha opinião isto é uma distorção resultante da educação moderna. 
Apesar da sua educação e inteligência, um homem tolo não conhecerá o seu Ser verdadeiro e a pessoa 
comum não desistirá das suas más qualidades. A educação moderna conduz somente à argumentação 
e não à sabedoria total. Qual a utilidade de adquirir uma educação mundana se ela não o conduzirá à 

imortalidade? Adquiram o conhecimento que os tornará imortais. 
(poema télugo) 

Não há propósito em uma educação que abriga as más qualidades. O importante não é a educação, mas 
as boas qualidades, o caráter e a conduta. 
Se vocês se associarem a pessoas que têm propensões erradas, vocês também ficarão maus. Afastem-
se das más companhias, aproveitem as boas companhias e realizem atos meritórios dia e noite. Estes 
três princípios são muito importantes para o ser humano. Karna foi um grande guerreiro no Mahabharata. 
Na verdade, era até melhor do que Arjuna neste campo. Apesar de tudo, por que ele ganhou a má fama? 
Foi devido à sua associação a pessoas de mente errada como Duryodhana e Dussasana. Finalmente 
teve um fim miserável no campo de batalha. Nenhuma das grandes armas pode salvá-lo. Portanto, toda 
a sua erudição será de pouco valor se a sua mente não for canalizada na direção certa. Alunos, rapazes 
e moças, cultivem as qualidades nobres. Não há razão para adquirir riqueza sem virtude. 

A riqueza excessiva faz surgir o ego, o que por sua vez pavimenta o caminho para as más qualidades. 
Quando a riqueza o deixar, o ego também evaporará e, como resultado, as más qualidades 

desaparecerão. (poema télugo) 
A grandeza não reside em adquirir riqueza. Cultivar as qualidades nobres é de importância capital. 
Falem menos. Pois quanto mais se permitirem falar, mais estarão propensos às más qualidades. Não 
existe razão para se ligarem à sua organização de serviço se não cultivarem as virtudes e transformarem 
seu comportamento para o bem. Algumas pessoas falam com doçura, mas em seu coração são 
malignas. Essa dicotomia não as conduzirá a lugar algum. Vocês devem primeiro desenvolver a 
suavidade e a doçura no coração. Seu coração deve estar cheio de compaixão. Vocês merecerão ser 
chamados de manava (aquele que se conduz sem ignorância) somente quando seu coração estiver 
repleto de amor e compaixão. 
Jesus Cristo desenvolveu essas qualidades nobres. Protegeu aos pobres e pessoas carentes com um 
coração amoroso. Na verdade, muitas pessoas buscaram refúgio junto a Ele. Neste processo Ele teve 
que enfrentar a ira de vários inimigos. Vocês devem ajudar as pessoas mesmo que tenham que passar 
por algumas dificuldades. Nunca se permitam insultar os outros, pois o mesmo Atma permeia todos os 
seres vivos. Se abusarem dos outros, isto significa abusar de si mesmo. Se não gostarem de alguém, 
mantenham-se afastados, mas nunca abusem deles. Qualquer bom trabalho que realizarem Não terá 
valor se não afastarem as más qualidades. Se não puderem fazer o bem, pelo menos falem boas 
palavras. Vocês nem sempre podem obsequiar, mas podem sempre falar amavelmente. Se descobrirem 
que alguém está sofrendo, tentem ajudá-lo. Hoje é a vez dele, amanhã poderá ser a sua. Mantenham 
isto em mente. Ninguém pode escapar da dor e do sofrimento. Rezem sempre pelo bem-estar de todos. 
É somente neste contexto que a oração Loka Samastha Sukhino Bhavantu (Que todos os seres sejam 
felizes) é recitada. 
Seu coração deve ser transformado em uma Personalidade Divina (Hiranyagarbha). Somente quando 
cultivarem bons sentimentos poderão se transformar em uma pessoa boa. Vocês não precisam ser 
grandes homens, mas devem aspirar a ser um homem bom. Devem buscar o amor de cada um e de 
todos. Uma das orações dirigidas a Deus é Hiranyagarbhaya Namah. Deus é amado por todos. Ele está 
sempre feliz. Não tem ódio por ninguém. Tudo o que faz é pelo bem de todos. Trilhem sempre o caminho 
da verdade e da moralidade. Uma nação sem moralidade está destinada a degenerar e desintegrar. Não 
é suficiente haver patriotismo; junto com ele vocês devem ter moralidade. Proferir discursos sobre 
moralidade não é suficiente; ela deve permear cada atividade realizada por vocês. 
Manifestações do Amor Divino! 
Deus não é movido simplesmente por palavras doces. Vocês devem traduzir esta doçura em ação. 
Vocês podem ser grandes heróis proferindo discursos numa plataforma, mas se forem um zero para 
colocá-los em ação, eles não terão utilidade. Vocês devem ser heróis na vida prática. Isto é que me dá 
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felicidade. Jesus Cristo e Maomé foram muito nobres. Como alcançaram esta grandeza e bondade? Foi 
somente através dos seus atos. Portanto, vocês devem ter bondade junto com grandeza. Na verdade, a 
bondade é maior do que a grandeza. Algumas grandes almas nasceram em Bharat. O santo Thyagaraja 
em um dos seus famosos versos cantou: Existem muitas almas nobres, eu me prostro diante de todas. O 
próprio santo exibia esta humildade. Era também um grande compositor. Em um dos versos ele 
descreveu a grandeza de Deus: 
Você está além de toda descrição e compreensão humana. É possível estimar a Sua glória e esplendor? 
Tenho esperado pela Sua graça, ó Senhor! Ouça a minha prece e me redima. Você é aquele que trouxe 
de volta à vida o filho morto do Seu preceptor. Você é aquele que esmagou a serpente Kaliya, libertou 
Vasudeva e Devaki e salvou Droupadi da humilhação. Realizou os desejos de Kuchela, tornou belo o 
feio Kubja. Protegeu os Pandavas e salvou as 16000 Gopikas. Está além de toda descrição e 
compreensão humana. Krishna, não é possível até para Brahma descrever a Sua glória. Rezo pela Sua 
graça. (canção télugo) 
Quando sentimentos sublimes brotam do fundo do próprio coração, eles se expressam como uma bela 
poesia devocional. 
Manifestações do Amor Divino! 
Atualmente vocês não encontram paz em nenhum lugar do mundo. Vocês só vêem pedaços (jogo de 
palavras entre peace (paz) e pieces (pedaços)). Na verdade as pessoas têm seus corações partidos. 
Como podem ter paz? Existe somente uma solução para este problema. Amem a deus. Tenham fé em 
Deus. Entreguem-se a Ele. Dediquem toda a sua vida a Deus e realizem todas as suas atividades como 
uma oferenda a Ele. Que suas atividades ajudem aos outros. Ajudar sempre, prejudicar nunca. Vocês 
não podem dizer que têm uma vida sem problemas. Quem sabe o que os aguarda no próximo minuto? 
Rezem pelo bem-estar dos outros se desejam ser sempre felizes. Esta é a verdadeira disciplina 
espiritual. Espiritualidade não significa simplesmente realizar bhajans e alguns atos de devoção. 
Cultivem as qualidades nobres. Ajudem sempre os outros e tenham um bom nome. Jesus ganhou a sua 
reputação sacrificando seu corpo na cruz. Vocês também devem estar preparados para um grande 
sacrifício como este. Desistindo do sacrifício e se ligando aos prazeres sensuais, terminarão doentes. Na 
verdade o sacrifício é a verdadeira união e os prazeres sensuais são a doença. Não sejam vítimas da 
doença. Realizem o sacrifício e atinjam a união. 
Queridos alunos! 
Aquele que adquiriu a qualidade do amor nunca será odiado pelos outros. Até os animais selvagens não 
fazem mal quando vocês têm amor. Os grandes sábios de antigamente passavam suas vidas 
pacificamente nas florestas densas em meio aos animais selvagens. Estes lutavam entre si, mas não 
causavam mal aos sábios. Qual a razão? Os sábios possuíam a única arma do amor que os protegia 
destes animais. Na verdade, os animais selvagens também amavam os sábios.O homem deve adquirir 
esta grande arma do amor. Somente o amor pode nos proteger e não uma bomba atômica ou de 
hidrogênio. Considerem o Meu próprio exemplo. Tenho somente uma arma, que é o amor. Por isso se 
reúnem à minha volta milhões de pessoas de cada canto e lugar remoto do mundo. Eu enviei algum 
convite a vocês? Não. Somente o Meu amor puro e imaculado os atraiu até aqui. Na verdade o Meu 
coração é um ímã. Pelo poder do amor neste imã, todas as “limalhas de ferro” foram atraídas para este 
lugar. Para ser atraído pelo imã, o ferro não deve conter sujeira e nem ferrugem. Algumas pessoas 
pensam: “Swami Se chama de grande ímã, mas não é capaz de nos atrair”. A falta está somente nelas. 
Seus corações estão enferrujados. Elas serão atraídas pelo imã do amor de Swami somente quando 
limparem seus corações. Como remover esta sujeira e ferrugem acumuladas no coração? Esfregando e 
polindo com o amor. Sejam indianos ou estrangeiros todos têm que purificar seu coração com amor e 
este amor deve ser totalmente altruísta. Quando cultivarem este tipo de amor, poderão atrair o mundo 
inteiro. O ser não tem interesses e o amor é desinteressado. Portanto, conduzam uma vida cheia de 
amor. 
Bhagavan concluiu Seu discurso com o bhajan Prema Mudita Manase Kaho... 
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