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“

Tudo vem de dentro de você. Portanto, você deve sempre
permanecer imerso no amor. Se você tem amor, você pode
alcançar qualquer coisa e executar qualquer tarefa. É o amor
que é responsável por toda a criação e seu funcionamento
neste mundo. Não há nenhum Deus maior que o amor. Amor
é Deus. O que quer que você faça sem amor é um exercício
fútil. Portanto, valorize o amor em seu coração. Todos serão
atraídos para este amor. Ele concede tudo sobre você. É o amor
que cria, sustenta e destrói. Quando você olha para o mundo
com seus olhos físicos, você vê a diversidade na criação. Mas, na
verdade, tudo é amor. Isso não muda. Você deve se preencher
de tanto amor. Se você seguir este princípio de amor, isso lhe
dará o fruto de todas as práticas espirituais.
Sri Sathya Sai Baba, 15 de dezembro de 2007
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Editorial

Sathya Sai
O Eterno Companheiro
Eu estou em você, com você, ao seu redor todo o tempo. Eu não estou
separado de você. Eu não sou um estranho, Eu sou seu Hridayavasi
(Morador do seu coração). Eu sou verdadeiramente seu..
–Sri Sathya Sai Baba, 27 de maio de 1995

Deus, que está além do nome, forma e
atributos, em Seu infinito Amor e compaixão,
encarna em forma humana (Avatar) de
tempos em tempos, com um nome doce e
uma bela forma divina para a redenção da
humanidade. Ele nos seduz com Sua divina
Leela (jogo), enchendo-nos de felicidade que
está além de descrição e comparação. Ele
encarnou de tempos em tempos como Rama,
Krishna, Buda, Jesus e outros Avatares. Em
nossos dias, somos abençoados e afortunados
por sermos contemporâneos de Bhagavan
Sri Sathya Sai Baba. Ele é uma encarnação
do Amor divino. Sua vida, Seus ideais, Sua
mensagem e Suas obras podem ser todos
guardados num relicário, sob uma palavra
– Amor. Ele orientou que o propósito da vida
humana é a realização de nossa natureza
divina, que é amor puro. Swami nos mostrou
que o caminho para alcançar a Autorrealização
é o Amor Divino.
Compartilhar o amor e a mensagem de Swami
é o dever de todos os buscadores espirituais.
A essência dos ensinamentos de Swami é a
prática dos cinco valores humanos: Verdade,
Retidão, Paz, Amor e Não Violência – estando
subjacente o Amor.
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Sathya Sai — A
Encarnação do Amor

Na auspiciosa ocasião do Maha Shivaratri,
com amor e gratidão, oferecemos esta edição
inaugural de uma publicação periódica,
Sathya Sai – O Eterno Companheiro, aos
divinos pés de lótus de Bhagavan Sri Sathya Sai
Baba. Mesmo depois de Seu Mahasamadhi,
Swami continua a nos guiar, nos proteger
e derramar Seu amor sobre nós. Ele estava
conosco, está conosco e estará conosco para
sempre. Ele é verdadeiramente o Eterno
Companheiro. Swami repetidamente nos
assegurou que Ele está sempre conosco
como Consciência Sai – dentro de nós, acima
de nós, abaixo de nós, atrás de nós e ao nosso
redor – levando-nos ao objetivo final da
Autorrealização.
Os ensinamentos de Swami são a essência
de todas as escrituras. Nesta publicação,
compartilhamos Sua mensagem de Seus
discursos e cartas divinas. Mergulhar
profundamente nos ensinamentos de Swami
e praticá-los trará paz, felicidade e iluminação
a todos.
O amor e os ensinamentos de Sri Sathya
Sai Baba transformaram a vida de milhões

de pessoas ao redor do mundo. Há muitos
devotos, jovens e idosos, que experimentaram
Seu amor e graça. Compartilharemos suas
experiências pessoais e as lições divinas
aprendidas, que inspirarão outros peregrinos
no caminho espiritual.
O Senhor Sai, em Seu amor e compaixão,
nos deu o precioso presente da Organização
Internacional Sri Sathya Sai (OISSS) como uma
plataforma para intensificar nossas práticas
espirituais através dos três caminhos de
Karma (Serviço altruísta), Bhakti (Devoção),
e Jñana (Conhecimento). Ele fundou a
Organização, alimentou-a e orientou-a
por muitas décadas e continua a nos guiar
até hoje. Nesta edição, compartilharemos
a maravilhosa história da OISSS dos EUA, a
partir da década de 1960. Em edições futuras,
exploraremos a evolução e o florescimento
da Organização em muitos países ao redor
do mundo.
Swami reconheceu a força espiritual única e o
papel das mulheres, das crianças e dos Jovens
Adultos no movimento espiritual Sai. Nós
iremos destacar suas contribuições únicas,
incluindo programas e iniciativas especiais.

Serviço Humanitário
– Amor em Ação

Swami orientou que o serviço altruísta é
o amor em ação e o caminho real para a
autorrealização. Apresentaremos algumas
das maravilhosas atividades de serviço
humanitário dos voluntários da OISSS em
todo o mundo, fornecendo alimentos, abrigo,
educação e serviços de saúde a irmãos e irmãs;
e cuidados com os animais.
Swami também disse que a Natureza é um
presente de Deus e é a vestimenta de Deus.
Nosso dever sagrado, portanto, é reverenciar

e servir a Natureza. Seguindo Seu conselho,
a OISSS vem conduzindo muitas iniciativas
Go-Green, como plantar árvores, limpar
habitats naturais, conservar recursos, reduzir
o uso de plástico, usar energia limpa e muitos
outros projetos inspiradores. Alguns desses
projetos são relatados nesta publicação.
Nesta edição inaugural, descreveremos
como a OISSS está promovendo a prática
dos valores humanos universais nos níveis
individual, familiar, social, nacional e
internacional para a paz e a felicidade no
mundo. O Comitê de Educação, o Comitê de
Expansão e o Comitê de Estudos das Escrituras
Sri Sathya Sai apresentarão iniciativas para
intensificar nossos esforços para disseminar
a mensagem de Swami em todos os cantos
do mundo – conforme Seu comando divino.
A glória de Deus, Seu amor e Suas obras são
infinitos e insondáveis. Como diz a Taittiriya
Upanishad (escritura Védica), Deus e Sua
glória estão além da compreensão da mente
e da expressão em palavras. Esta humilde
tentativa de compartilhar Seu amor, Sua
glória e Sua missão é como tentar medir o
oceano com um pequeno copo. No entanto,
há uma imensa alegria nesse esforço – pois
Ele é o Anandaswarupa, a personificação da
bem-aventurança.

Chave para a Liberação

O Senhor Krishna diz na Bhagavad Gita, cap 4,
verso 9: Qualquer um que conheça a natureza
divina e as obras de um Avatar em verdadeira
luz, será liberado do ciclo de nascimento e
morte. Vamos orar ao nosso Senhor Sai por
Suas Bênçãos e Graça para que alcancemos
a liberação nesta própria vida.

Jai Sai Ram.

Ame a Todos, Sirva a Todos.
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Discurso Divino

Os Pensamentos
Definem Nossa
Natureza
Shivaratri é um dia muito auspicioso
para todos. É o décimo quarto dia da
quinzena lunar em que a Lua está
minguando e o Sol está no signo
de Aquário. O festival, porém,
relaciona-se mais com a Lua do
que com o Sol. Esta é a razão pela
qual se chama Shivaratri (a noite
de Shiva). Diferente de outras
noites, esta em especial é a noite de
consagração, dedicação e iluminação.

A mente tem uma associação íntima
com a Lua (Chandra), que é a deidade
governante da mente. Ela (a Lua) perde 1/16
avos de seu brilho a cada dia que se segue ao
dia da lua cheia e continua a minguar até que,
nesta noite, lhe resta apenas 1/16 avos de
seu poder. Pode-se considerar que a
lua minguante representa a mente
com todas as suas divagações e
oscilações reduzidas, depois de
haver sido conquistada pela
disciplina espiritual (sadhana).
Nesta noite, resta apenas uma
diminuta parte da mente
a ser conquistada e isto
pode ser feito mantendo-se
vigília e contemplando a
Glória de Deus. A vigília
prescrita simboliza a eterna
vigilância que o indivíduo

“

Recitar os Divinos atributos apenas nos leva a
contemplar ideais elevados e nos aproxima ainda
mais da Divindade. Tornamo-nos aquilo que
contemplamos. Através do pensamento constante,
imprimimos um ideal em nossos corações.

deve manter, enquanto que o rito do
jejum simboliza privar os sentidos dos
prazeres pelos quais eles anseiam. O
canto devocional (bhajan) em conjunto,
durante toda a noite é representativo da
consciência da Divina Presença que todos
deveriam cultivar, por toda a vida. Já que os
ritos e votos estabelecidos para Shivaratri
estão ausentes nas outras noites do ano,
sua observância neste dia equivale a um
lembrete de sua utilidade.

Os Pensamentos que nos Dominam
Moldam Nossa Natureza
Há três tipos de estados mentais
no homem: - instável ou disperso
(anekagrata), concentrado (ekagrata)
e desatento (shunyavastra). O primeiro
grupo, que permite que seus sentidos,
mente e inteligência perambulem sem
controle constitui a maioria. O mesmo
ocorre com o terceiro grupo, que engloba
pessoas que voam de um objeto para outro,
pulam de uma coisa à outra, com uma
superficialidade apática. Para conquistar
a concentração e o foco característicos
do segundo grupo, o festival de Shivaratri
é bastante propício. Os bhajans, o
fluxo incessante de Kirtans (canções
devocionais) e namasmarana (recordação
do nome de Deus) nesta ocasião, ajudam
a alcançar a concentração. Vocês precisam
perceber que bhajans, namasmarana e
puja (adoração) não se destinam a agradar
ou aplacar Deus, mas sevem para seu
próprio progresso espiritual. É comum que
as pessoas adulem os ricos e poderosos
– especialmente se trabalham para eles

ou lhes devem algum favor precioso – de
forma a que recebam benef ícios deles.
Deus, porém, não concede graças às
pessoas porque elas Lhe cantam louvores.
Nem as castiga se elas não O idolatram.
Recitar os Divinos atributos apenas
nos leva a contemplar ideais elevados e
nos aproxima ainda mais da Divindade.
Tornamo-nos aquilo que contemplamos.
Através do pensamento constante,
imprimimos um ideal em nossos corações.
Quando fixamos nossos pensamentos o
tempo todo no mal que os outros fazem,
nossa mente se deixa poluir pelo mal.
Quando, ao contrário, concentramonos nas virtudes ou no bem-estar dos
demais, nossa mente se purifica dos erros
e só cultiva bons pensamentos. Nenhum
mal pode penetrar a mente de uma
pessoa totalmente dedicada ao amor e
à compaixão. Os pensamentos que nos
dominam moldam nossa natureza; além
de afetar os outros, eles também nos
afetam. Por exemplo, quando usamos um
flash para fotografar alguém, sua face se
ilumina, mas, até certo ponto, o rosto do
fotógrafo também se ilumina.

Não se Pode Evitar os Efeitos dos
Pensamentos na Mente
Quando passa um caminhão de lixo,
o mau cheiro afeta você, mesmo que
esteja distante. Do mesmo modo, um
pensamento pode ser passageiro, trivial;
ainda assim, seu efeito na mente não
pode ser evitado. Por conhecer esta
importante verdade, os antigos sábios
declararam: “Aquele que conhece 5

Brahman (Suprema Consciência) se torna
o próprio Brahman”. O único modo de
se tornar Brahman é manter-se sempre
imerso na contemplação de Brahman.
Com uma pitada de sal na língua, como
alguém poderia sentir a doçura do mel ou
de frutas? Com uma pitada de açúcar na
língua, como se pode conhecer o gosto
salgado ou picante? Mergulhe sua mente
em bons pensamentos e o mundo será
bom. Sature-a de maus pensamentos
e o mundo lhe parecerá mau. Portanto,
lembre-se somente do bem. Como
resultado, você imitará Deus, a fonte
de todo bem. Esta é a mensagem de
Shivaratri.

A Importância da Dança Cósmica do
Senhor Shiva
Conforme a numerologia, as primeiras três
sílabas da palavra Shivaratri: shi, va e ra –
correspondem aos números 5, 4 e 2, e a
quarta sílaba – tri – significa ‘três’. 5, 4 e 2
fazem um todo, uma imagem composta
dos onze Rudras. Rudra significa “aquele
que faz o homem chorar”. Os onze Rudras
são: os cinco sentidos de percepção, os
cinco sentidos de ação e a mente. Esses,
ao fazer o homem se perder na busca de
prazeres triviais e transitórios, causam sua
ruína, fazendo-o chorar. Porém o Atman
(Consciência Suprema), se for procurado
e invocado, derrama seus raios sobre
os onze Rudras, tornando-os parceiros
valiosos no progresso do homem para
a Autorrealização. Os raios do Atman
iluminam a inteligência; a inteligência
iluminada alerta a mente e a mente alerta
assume o controle dos sentidos, tornando
claro o caminho para a pessoa seguir do
conhecimento para a sabedoria.

A dança é um plano divino para atrair a
criação material. Milagres divinos como
aqueles do Senhor Rama (Aquele que
agrada e deleita) e do Senhor Krishna
(Aquele que atrai), servem para atrair
pessoas para a Divina Presença. Fazem isto
com propósito de corrigi-las ou purificá-las,
ou para fortalecer sua fé e levá-las à prática
espiritual (sadhana) do serviço, a fim de
que possam desfrutar do êxtase divino.
Isto é milagre (chamatkar) resultando
em transformação (samskar), conduzindo
ao serviço aos demais (paropakar) e,
f inalmente conferindo a manifestação
direta da Divindade (sakshatkar). A
Tandava – Dança Cósmica é tão rápida
que o corpo de Shiva emana fogo, devido
ao calor gerado pelos movimentos. Para
ref rescar e confortar Shiva, Parvati, Sua
consorte, coloca o Ganges (Rio Sagrado) em
Sua cabeça, faz com que a Lua crescente
repouse entre os caracóis de Seu cabelo
e aplica pasta refrescante de sândalo por
todo o Seu corpo; enrola cobras de sangue
frio em torno das juntas de Suas mãos e
pés e, finalmente, sendo Ela mesma a filha
do rei dos Himalaias, senta-se sobre Seu
colo e se torna parte Dele. Neste ponto,
Shiva se levanta e tanto Purusha quando
Prakriti (o Ser Supremo e a Mãe Natureza)
dançam juntos, para o imenso prazer dos
Deuses e de toda a criação. De acordo com
os Puranas (escrituras antigas), é isto que
acontece no Shivaratri.

Sem Atalhos no Caminho Espiritual

A importância da descrição acima está em
agradar o Senhor e conquistar Sua Graça.
Que pena que um dia de tal importância
santificante esteja sendo celebrado através
de uma rotina de passatempos sem sentido
Outra importância do Shivaratri é esta: e até prejudiciais. Uma vez que se prescreve
Shiva ou o Ser Supremo (Paramapurusha), uma vigília, algumas pessoas passam a
em Seu desejo de atrair a Mãe Natureza noite assistindo filmes ou jogando cartas.
(Prakriti), envolve-se na Dança Cósmica Será que uma pessoa que rola na cama
(Tandava).
por não conseguir dormir, pode afirmar
que está observando o voto de vigília?
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Vocês podem adorar uma imagem como Deus, mas
não devem considerar Deus como uma imagem.
Madeira, pedra ou argila podem se elevar ao
Divino, mas a Divindade não deveria ser limitada
e rebaixada ao nível de madeira, pedra ou argila.
Uma cegonha parada, sobre um pé só, na
margem de um rio esperando para pegar
um peixe e comer, pode declarar que está
praticando meditação? Um homem que
se recusa a almoçar porque acabou de
brigar com a esposa pode dizer que está
jejuando? Não há atalhos ou truques no
caminho espiritual.

Uma História do Festival de Shivaratri
em Srisailam
Shivaratri é celebrado em todos os
templos de Shiva. Srisailam é um templo
de Shiva particularmente famoso. Há uma
história inspiradora sobre este festival em
Srisailam. No sopé das colinas de Srisailam,
há uma vila onde um menino de nove anos
chamado Bala Ramanna f requentava
a escola primária. Ele soube por seus
amigos de escola, que as irmãs e cunhados
deles estavam vindo para seus lares para
participar das celebrações de Shivaratri
nas colinas de Srisailam. Ramanna veio
para casa e quis que sua mãe deixasse
sua irmã e seu cunhado irem ao festival.
Sua mãe lhe disse que ele não tinha irmã
e, portanto, nenhum cunhado. Mas ele não
deu ouvidos. Insistiu que precisava ter uma
irmã e um cunhado, como os seus amigos.
Então, sua mãe o acalmou, dizendo:
“você tem uma irmã e um cunhado, mas
eles estão no templo. Seus nomes são
Bhramaramba e Mallikarjuna”. Ela lhe dera
os nomes pelos quais Shiva e Sua consorte
são conhecidos. Bhramaramba significa

‘abelha’ e Mallikarjuna significa ‘jasmim
branco’. São nomes muito adequados,
porque o consorte obtém inspiração,
instrução e sabedoria do Senhor assim
como a abelha obtém seu sustento do
doce néctar das flores de jasmim.
Quando ele soube que sua irmã estava
no templo da colina Srisailam, Ramanna
insistiu em ir até lá e convidar sua irmã e
cunhado para se hospedar em sua casa
por algum tempo. Ele quis levar alguns
presentes para eles, mas sua mãe lhe disse
que eram muito ricos e que os membros
mais jovens da família não deveriam dar
nada de presente aos mais velhos. A mãe
enviou o menino com um vizinho que
estava indo até o templo, ver o festival.
Ela lhe deu algum dinheiro para comprar
lembranças para o garoto. Ramanna subiu
correndo a colina e entrou no templo,
chamando: “irmã ... cunhado” e caiu aos
pés do ídolo de Bhramaramba. Ele abraçou
o ídolo e começou a arrastá-lo, pedindo
para que fosse com ele. Ele abraçou o ídolo
de Mallikarjuna e não o largou mais. Por
fim, os sacerdotes do templo o colocaram
para fora, pensando que Ramanna era um
menino maluco.

Shiva e Sua Consorte Aparecem
Diante de Ramanna
Então, desesperado, ele subiu em uma
pedra grande e ameaçou pular daquela
altura, a menos que sua irmã e cunhado
viessem com ele. Naquele instante ele
7

ouviu uma voz forte do templo, dizendo:
“Cunhado! Ramanna! Não pule! Iremos
com você...” e, em seguida o Senhor Shiva
e Sua Consorte se apresentaram diante
dele e o acompanharam até sua choupana
no vale lá embaixo. Mãe e filho ficaram tão
maravilhados com a Bênção Divina que se
fundiram com Deus e nunca mais foram
vistos. Esta inspiradora história acrescenta
ainda mais santidade ao santuário de
Bhramaramba e Mallikarjuna em Srisailam.
As crianças daquela época, bem como
os adultos, tinham mentes inocentes,
corações simples e ideais elevados.
Atualmente, o cinismo e a descrença estão
em alta. Há uma onda de negligência e
preguiça varrendo e penetrando tudo.
Para cada palavra pronunciada, as pessoas
atribuem dez signif icados e nenhum
deles é correto. Quando se menciona um
assunto qualquer, tem início uma série de
argumentos e contra-argumentos e, na
poeira levantada, a verdade é ignorada.
Sua vida é bastante artificial e os ideais são
superficiais, razão pela qual a Divindade
está além do seu alcance.
Ramanna tinha uma fé pura, que o tornou
capaz de dedicar seu Ser ao Senhor e
alcançar a meta. Vocês devem sempre
exaltar as coisas simples a um nível mais
elevado, atribuindo-lhes signif icados
maiores. Ramanna acreditou que a
imagem de pedra era Deus; ele não
rebaixou Deus ao nível de uma imagem de
pedra. Vocês podem adorar uma imagem
como Deus, mas não devem considerar
Deus como uma imagem. Madeira, pedra
ou argila podem se elevar ao Divino, mas
a Divindade não deveria ser limitada e
rebaixada ao nível de madeira, pedra ou
argila.

A Atitude Dual Deve Ser Abandonada
Tenham ideais elevados. Lutem para elevar
a si mesmos. Esforcem-se pela Meta mais
Alta, Deus. Qualquer que seja o obstáculo
ou oposição não desanimem. Abandonem
8

as qualidades animais que há em vocês;
estabeleçam-se nas virtudes humanas
e prossigam corajosamente para as
conquistas da Divindade.
A devoção dos devotos vacila a cada
minuto. Quando Swami oferece conselhos
sobre seguir rigidamente a disciplina, eles
vão numa direção. Quando Swami os
aconselha com amor, eles vão em outra
direção. Este tipo de natureza oscilante
é comparável à de um macaco. Com tal
atitude inconstante na mente (citta), os
devotos não serão capazes de progredir
no caminho espiritual e conquistar a Graça
Divina, mesmo que tentem por toda a vida.
Tendo adquirido esta grande oportunidade
de ter o Divino em Pessoa entre vocês,
se não aproveitarem a chance, será
lamentável. Desde os tempos mais antigos,
os aspirantes espirituais têm desejado
e ansiado pela graça de Deus e para ter
uma visão de Deus. Hoje, quando vocês
estão obtendo isto sem muito esforço, é
lamentável que não estejam usando esta
oportunidade, negligenciando-a, sem
perceber seu valor.
Eu tenho esperança de que, pelo menos
de hoje em diante, vocês façam esforços
para reconhecer a verdade, a santidade e
a divindade, pratiquem os ensinamentos e
redimam suas vidas. Eu assim os abençoo
e concluo o Discurso Divino. Este é um
Shivaratri sagrado, uma noite auspiciosa.
De agora em diante, não deveria mais
haver quaisquer sentimentos infelizes
dentro do coração. Contemplem a
auspiciosidade deste sagrado dia de
Shivaratri e lutem para mergulhar na
personif icação da auspiciosidade.
Neste dia, eu perdoarei todos os seus erros
conscientes ou inconscientes. Com imensa
felicidade, Eu lhes concedo Graça para que
possam santificar seus corações.
– Sri Sathya Sai Baba,
Discurso de Maha Shivaratri,
7 de março de 1978

Experiências
dos devotos

Fé &
Rendição
D r. Valluvan Je evanandam é
Professor de Cirurgia e Chefe,
Cirurgião Cardíaco e Diretor do Centro
Vascular e Cardíaco da Universidade
de Chicago. Dr. Jeevanandam
realizou mais de 1.500 transplantes
de coração.
Dr. Jeevanandam foi um dos líderes
médicos da equipe de transplantes
que fez história em dezembro de 2018
após realizar dois transplantes de
três órgãos (coração-fígado-rim). Só
foram feitos 25 procedimentos desse
tipo no mundo, e ele realizou todas
as 13 operações de transplante de
coração realizadas na Universidade
de Chicago. Sua vida pessoal e
profissional foi transformada por
nosso amado Senhor, Bhagavan Sri
Sathya Sai Baba, que carinhosamente
o chamava de Seu cirurgião
“coqueiro” de transplante cardíaco.
Ele é um devoto exemplar com grande
fé em Swami.

MINHA TRANSFORMAÇÃO DE “EGO E
CONTROLE” PARA “FÉ E RENDIÇÃO”
começou em 1995, a partir da minha primeira
entrevista com Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.
Mal sabia eu que este seria o início de uma longa
jornada que continuará pelo resto da minha
vida. Pedi permissão a Swami para ser voluntário
no Instituto Sri Sathya Sai de Ciências Médicas
Superiores (ISSSCMS - SSSIHMS) em Puttaparthi.
Swami segurou minha mão, olhou amorosamente
nos meus olhos, e disse: “Você não precisa pedir
permissão. Esta é sua casa. Você pode colaborar
aqui a qualquer hora. O SSSIHMS é um verdadeiro
milagre. Não só foi construído dentro de um
ano nos mais altos padrões mundiais com os
melhores equipamentos, mas também é na
verdade um Templo da Compaixão e do Cuidado.
Os pacientes recebem cuidados médicos
completamente gratuitos e em um ambiente
de paz e tranquilidade. Eu pude oferecer meu
tempo e serviços, mas na análise final eu fui a
pessoa que mais se beneficiou por ter trabalhado 9

lá. Dê um passo em direção a Swami e Ele
dará cem passos em sua direção. Isso não
poderia ser mais verdadeiro para mim, pela
minha experiência lá. Foi no SSSIHMS que
Swami começou a lentamente descascar as
camadas do meu ego. Deixe-me narrar um
incidente que começou o processo.

Lição de Dar Prioridade a Deus
Durante os primeiros dias no SSSIHMS,
a infraestrutura e a expertise cirúrgica
ainda estavam sendo desenvolvidas de
modo que nós nos
juntávamos
em
equipe e realizávamos
cirurgias. Atualmente,
a equipe do SSSIHMS é
tão bem treinada que
os cirurgiões seniores
atuam mais em um
papel educacional e
consultivo. Eu tinha
vindo com a minha
equipe e a primeira
p ergunta que as
pessoas fizeram foi
quantas cirurgias
seriam feitas por mim
durante a visita e queriam compará-las
com o número realizado pelo cirurgião que
me precedera. Eu era muito competitivo
e estava determinado a tratar o maior
número possível de pacientes.

houve todos os atrasos possíveis durante
a cirurgia, embora o paciente tenha saído
bem. Demorou tanto para concluir o
procedimento, que infelizmente a equipe foi
privada da oportunidade de ouvir o discurso
e ter o Darshan de Swami. Como era de
costume naqueles dias, nós assistimos ao
Darshan da manhã. Swami nos abençoou
com sua presença e se envolveu em uma
breve conversa e perguntou sobre os
pacientes. Que momentos preciosos e que
bênção! Mas o triste é que nunca apreciei
a honra e raridade de
poder me comunicar
com o Deus Vivo.
Quando Swami se
aproximou de mim,
Ele me perguntou
sobre o paciente.
Eu disse a Ele que
havíamos terminado
o p ro c e d i m e n to ,
que a cirurgia havia
corrido bem, e que o
paciente estava indo
bem. Ele olhou para
mim maliciosamente
e sondou “O que
aconteceu?” e continuou “O procecimento
não ocorreu no tempo esperado, mas
levou o dobro do tempo.” Swami revelou
assim Sua onipresença – Ele sabe de tudo.
As palavras de Swami me atingiram como
um raio. Meu ego tinha atrapalhado o bom
senso e a segurança do paciente, e eu
tinha negado à equipe a oportunidade de
se encontrar com Swami. Essa lição ficou
comigo até hoje. Sempre que me orgulho
de ser melhor que outra pessoa e deixo
meu ego levantar sua cabeça feia, posso
ouvir a voz de Swami como se eu ainda
estivesse na varanda para Seu Darshan.

Sempre que me orgulho
de ser melhor que outra
pessoa e deixar meu ego
levantar sua cabeça feia,
posso ouvir a voz de
Swami como se eu ainda
estivesse na varanda
para Seu Darshan.

Um dia, a enfermeira me informou que todos
os casos deveriam ser interrompidos às 14h
para que os funcionários pudessem assistir
ao discurso de Swami e possivelmente
também obter entrevistas com Swami. Em
vez de abraçar essa grande oportunidade,
fiquei chateado por não atingir minha
cota definida e deixar de fazer mais
procedimentos do que o cirurgião anterior.
Apesar dos apelos da equipe, eu disse a
Lição de Paciência – Seja Feita a
eles para deixarem meu assistente e eu
Vossa Vontade
mostrar-lhes como fazer um procedimento Nosso caminho para Fé e Rendição pode
tão rápido que poderíamos manter nossa ter muitas reviravoltas. Eu sou um aprendiz
cota, e ainda ir ver Swami. Mas naquele dia, lento, então Swami teve que trabalhar
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duro para me mostrar o caminho certo
– não apenas através de minhas próprias
experiências, mas vivendo através das
experiências dos outros. Mohan era um
profissional de TI que se mudou para
Puttaparthi para cuidar de sua mãe. Ela
foi diagnosticada com um escape em
sua válvula mitral que causou aumento
da quantidade de fluido nos pulmões e
falta de ar. Ela foi aconselhada a reparar
a válvula. Devido à sua idade avançada e
enfermidade, os cirurgiões do SSSIHMS
sugeriram que ela fizesse sua cirurgia
em um hospital particular em Bangalore.
Mohan perguntou a Swami sobre isso
durante várias entrevistas e a resposta
sempre foi a mesma – “espere”. Mas sua
mãe estava ficando mais doente, e os
médicos estavam dizendo a ele para fazê-la
ser operada em outro lugar, porque ela
não atendia aos critérios para cirurgia no
SSSIHMS, e Swami ficava dizendo a ele para
esperar. Isso permaneceu por vários meses.
Na noite do Darshan de quinta-feira,
durante minha visita (eu ia partir na sexta
à noite), Swami veio a Mohan e perguntou
por que ele não estava cuidando de sua
mãe e fazendo com que ela fosse operada.
Swami disse a ele que eu estava lá por
mais um dia e que ele fizesse com que
eu realizasse a cirurgia. Mohan estava
exultante. Ele poderia finalmente conseguir
o tratamento para sua mãe doente. Mas é
aqui que Swami nos permite fazer parte
de Sua maya. Mohan correu de volta para
o hospital e disse ao pessoal para preparar
sua mãe para a cirurgia. Mas como lhe
fora negado o cuidado lá, o pessoal não
prosseguiria sem permissão do Diretor
ou do próprio Swami. Infelizmente, o
Darshan tinha acabado e Swami tinha se
retirado para Sua residência. Mohan estava
desesperado. O diretor ou os membros
seniores do hospital não puderam entrar
em contato com Swami. Mohan tinha que
fazer Swami dar permissão diretamente.

Mohan escreveu uma carta para Swami e
correu para levá-la até Ele antes de ir para
Seu quarto. Ele queria incluir uma foto de
sua mãe para Swami para que Ele pudesse
identificá-la, mas não teve tempo. Mohan
correu para a residência de Swami e foi
recebido por um dos estudantes. Para seu
total desânimo, Swami tinha acabado de
ir até Seu quarto e não havia como lhe dar
a carta. O estudante reiterou que Swami
nunca descia depois de se retirar para o
quarto. Mohan ficou arrasado. Ele deu ao
aluno a carta esperando por um milagre –
ou seja, Swami descer. Eis que, para espanto
de todos, Swami desceu e pediu a carta. Ele
abriu a carta e materializou a foto da mãe
de Mohan, que Mohan não tivera tempo
de incluir com a carta. Em seguida, Swami
mostrou a foto para o aluno atendente e
deu permissão para prosseguir com a
cirurgia.
Mohan voltou ao hospital para que a
equipe se preparasse para a cirurgia no dia
seguinte. Eles me ligaram e perguntaram
se eu iria operar – sem ver o paciente ou
os estudos e registros de imagem, eu
aceitei. Quem somos nós para questionar
ou duvidar do Comando Divino? No dia
seguinte, durante o Darshan da manhã,
perguntei a Swami sobre o caso. Ele me
abençoou e me disse para fazer o que eu
achasse correto profissionalmente. Ele
então segurou minha mão, abençoou-me
e disse-me para prosseguir.
A equipe do hospital estava preocupada
especialmente porque a paciente era idosa,
desnutrida e fraca. Eles nunca tinham
operado ou manipulado um paciente tão
idoso. Eles temiam que ela nunca sairia
do hospital mesmo com uma cirurgia
bem-sucedida por causa das baixas chances
de recuperação. Com a graça de Swami
nós prosseguimos. Os distúrbios da válvula
mitral podem ser reparados ou substituídos.
É preferível repará-los, o que permite que
a válvula natural do paciente permaneça
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no local e não tenha as complicações de
uma substituição. Mas o reparo é muito
mais complicado e às vezes pode não ser
durável. A equipe estava preocupada que
o reparo levaria mais tempo e se o escape
se repetisse, uma segunda operação não
poderia ser feita. Eu estava em um dilema –
eu substituo ou reparo
a válvula? Então eu
ouvia a voz de Swami “Faça o que é correto”.
Eu comecei a reparar
a válvula, o tempo
todo me rendendo
a Swami, e fazendo
a operação por Ele.
O p ro c e d i m e n t o
de
reparo
foi
bem-sucedido (e eu por acaso poderia
ter duvidado que não seria?) e a paciente
estava estável.

Fui diretor do Programa de Transplante de
Coração da Temple University, Pensilvânia,
EUA. Swami me chamava carinhosamente
de Seu “cirurgião coqueiro” por causa da
minha estatura alta. Na Temple, tivemos o
maior programa de transplante de coração
dos EUA. Tínhamos uma equipe talentosa
e recebemos vários
prêmios de prestígio
pela pesquisa, pelo
nosso
trabalho
inovador. Pelo menos
na minha mente,
e s t ab e l e ce m o s o
p adrão p ara um
bom
programa
de transplante de
coração. Em fevereiro
de 1998, eu ia viajar para o SSSIHMS para
fazer cirurgia cardíaca. Recebi uma ligação
do presidente da Universidade de Chicago
(UC) sobre uma oportunidade de trabalho
para ser o Chefe não só do transplante de
coração, mas da cirurgia cardíaca e torácica.
Ele me ligou na segunda-feira e como eu ia
viajar para a Índia na sexta-feira, eu disse a
ele que uma viagem para Chicago estava
fora de questão. Ocorreu que minhas
cirurgias para terça-feira foram canceladas
e no último minuto fui à UC para uma
visita de um dia. A UC é um dos centros
acadêmicos mais prestigiados do mundo.
Mas naquela época o programa de cirurgia
cardíaca deles estava em desordem. O
programa de transplante mal existia. Eu
não tinha absolutamente nenhum desejo
de sair do maior programa renomado em
Temple e começar do zero em Chicago.

Swami pode não estar
fisicamente presente,
mas Ele é onipresente
e permeia tudo como
nunca.

Durante o Darshan, perguntei a Swami se
tinha feito o procedimento correto. Com
um sorriso feliz, Swami disse que Ele estava
comigo na sala de cirurgia, que eu era Seu
instrumento, e que Ele cuidaria dela. E Ele
fez exatamente isso – a paciente teve uma
rápida recuperação e desfrutou de muitos
anos de saúde e alegria, abençoados por
Swami. Mohan e sua mãe tinham muita fé
em Swami e se renderam à Sua vontade – e
Ele recompensou sua fé da melhor maneira
e em seu próprio período de tempo.
Minha mensagem é que se deve trabalhar
incansavelmente e com seriedade – mas
o resultado final é determinado por Deus.
Para mim, esse é o verdadeiro significado
da fé e da rendição.

Obediência Implícita ao
Comando Divino
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Voei para a Índia e me envolvi totalmente
em trabalhar no SSSIHMS. A grande
Swami frequentemente se comunica diferença era que minha viagem foi um
com sugestões, simbolismos e conselhos pouco mais tarde no ano e Swami já tinha
indiretos. Houve apenas uma vez na minha ido para Brindavan, e então eu perdi meu
vida que Swami foi muito direto – e Ele tinha precioso Darshan diário de Swami. Eu
que ser, para que eu pudesse segui-Lo estava pensando se eu seria capaz de ver
implicitamente e render-me à Sua Vontade. Swami durante a viagem. Swami conhece
seus pensamentos mais íntimos. Ele

mandou uma mensagem para que eu
viesse a Brindavan e que Ele me veria no
sábado de manhã. Com muita emoção e
ansiedade, fui até Brindavan e entrei na sala
de entrevistas. Swami estava fazendo uma
entrevista em grupo com várias famílias e
pediu para termos uma entrevista familiar
privada. No caminho para a sala ao lado,
ele segurou minha mão e disse: “Você
está indo para Chicago. Eu arranjei um
emprego para você lá.” Fiquei atordoado
porque não queria assumir essa posição.
Minha mãe e meu pai que estavam comigo
fizeram muitas perguntas a Swami. Devo
ter perguntado a Swami várias vezes sobre
o trabalho em Chicago e não importa o
quanto eu tentasse fazê-lo mudar de ideia,
a resposta Dele era a mesma: “Vá para
Chicago”. Eu implorei a Swami, explicando
que o programa em Temple era o melhor.
Ele gentilmente me corrigiu – “quantidade
não significa qualidade”.

casos de risco muito elevados e também
aceitamos um certo número de resultados
ruins para ajudar uma população maior
de pacientes que não tinham alternativas.
Comecei a mudar minha filosofia sobre
como liderar o programa. Tínhamos
estado muito focados na cirurgia e não
interagíamos tanto com outras disciplinas
da medicina. O hospital investiu em
componentes médicos para aumentar as
cirurgias e também investiu em Enfermeiros
e Coordenadores de Prática Avançada,
e numa infraestrutura totalmente nova.
Escrevemos e desenvolvemos protocolos,
para que o atendimento ao paciente
fosse melhor padronizado. Tivemos que
aceitar casos menos complicados até
que as bases se solidificassem. Então,
lentamente, conseguimos mais uma vez
voltar a fazer cirurgia em pacientes de alto
risco considerados inoperáveis por outros
grandes centros médicos. Nós nos tornamos
os líderes em ajudar as Testemunhas de
Jeová que, devido às suas crenças religiosas,
não aceitam transfusões de sangue. Nós
nos tornamos os líderes nos incrivelmente
complexos procedimentos de transplante
de órgãos triplos (coração-fígado-rim) feitos
em uma única operação do mesmo doador.
Nossos volumes aumentaram. Muito disso
aconteceu porque eu desliguei meu ego
e permiti que uma magnífica equipe de
profissionais florescesse. Em setembro
de 2021, finalmente entreguei a Direção
Cirúrgica do programa a um cirurgião
senior muito talentoso.

Eles me ofereceram mais dinheiro e uma
promoção para ficar no Temple. Mas, no
final, colocando fé nas palavras de Swami,
eu fui para Chicago apesar de receber
menos salário e me juntar a um programa
muito subdesenvolvido. Minha estadia
na UC representou muitos desafios. O
programa era bom, mas não espetacular.
Toda vez que eu ganhava oportunidades de
trabalho em outro lugar, eu perguntava a
Swami e Sua resposta era sempre a mesma:
“quem te disse para ir para Chicago?” Eu
muitas vezes senti que a mudança para
Chicago era melhor para minha família,
embora certamente não parecesse ser
O Melhor Programa de Transplante
melhor profissionalmente, para mim.
de Coração
Aceitei a situação conforme a vontade de Comparei nosso programa com outros no
Swami.
país, no final da minha liderança. Os dados
A situação na UC só mudaria após quatorze de todos os transplantes são relatados pelo
longos anos. O Chefe de Cardiologia do setor SRTR (Scientific Registry of Transplant
de Transplante deixou a posição para se Recipients – Registro Científico de
juntar ao nosso principal concorrente. Então Receptores de Transplante), que é um banco
o programa foi colocado em regime de de dados de todos os órgãos transplantados
experiência, pois nosso volume e resultados nos EUA e apoiados pelo Departamento
se deterioraram. Sempre aceitamos de Saúde e Serviços Humanos dos EUA.
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Quando olhamos para o relatório de
julho de 2021, para nossa surpresa, o
programa de transplante de coração da
UC teve a melhor taxa de sobrevivência
de qualquer outro programa no país. Em
um primeiro momento histórico, também
tivemos os tempos de espera mais curtos
e a maior porcentagem de pacientes de
comunidades minoritárias carentes do país
– verdadeiramente um milagre! Ninguém
poderia conceber que essa combinação
fosse alcançada. Éramos o melhor
programa do país – de fato, do mundo,
já que tais bases de dados abrangentes
só existem nos EUA. Swami me mandou
para Chicago por uma razão: “Qualidade
sobre quantidade”. Foi alcançado ao longo
de 23 anos; e como Swami teria desejado,
aconteceu bem a tempo do relatório final
comigo como diretor cirúrgico. Minha
fé em Swami me manteve em Chicago.
Com trabalho árduo e, mais importante,
mudança de comportamento pessoal e
respeito aos outros, Swami realizou um
milagre. Historicamente, era o melhor
programa de transplante do mundo. É
realmente o programa de Swami, onde Ele
me desafiou a enfrentar obstáculos – e me
mostrou o caminho para superar desafios
e conquistá-los.
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Swami é Eterno e Onipresente
As experiências que narrei aconteceram
durante a abençoada presença física de
Swami. Sem essa orientação pessoal e
próxima, eu nunca teria encontrado forças
para me render e colocar minha vida em
Suas mãos. Minha fé em Suas palavras
nunca vacilou nos anos seguintes depois
que Ele deixou a forma física. Todos nós
podemos nos comunicar com Swami –
durante as orações, através de sonhos,
através de sinais ou ocorrências às quais
devemos prestar atenção. Swami pode
não estar fisicamente presente, mas Ele é
onipresente e permeia tudo como nunca.
Sejamos pacientes com Swami, a paciência
com o Divino é Fé. Vamos ouvi-Lo e seguir
Seus ensinamentos e orientações com
convicção. Quando nos rendermos a Ele,
perceberemos que nada acontecerá sem
Sua Vontade Divina. Nossa jornada pode
não ser como planejamos – mas Ele nos
dará o que precisamos para progredir em
direção ao objetivo da Autorrealização.
Jai Sai Ram.
Dr. Valluvan Jeevanandam,
EUA

Esteja

Sempre
Pronto

para

Deus

EM 1989, VIAJEI PARA A ÍNDIA POR

O Sr. John Behner chegou a Sri
Sathya Sai Baba em 1979. Ele serviu
na Organização Internacional Sri
Sathya Sai como Presidente de Centro,
Presidente do Conselho Central,
Presidente da Zona da América Latina
e Copresidente do Comitê de Ajuda
Humanitária – para citar alguns dos
cargos. É o presidente da Fundação
Sai de El Salvador desde 1989. Foi
um empresário bem-sucedido,
proprietário da primeira empresa de
alimentos congelados da América
Central e trabalhou por 20 anos como
o executivo responsável no país de
uma empresa multinacional do setor
de alimento.

apenas três semanas para ver Swami, e minha
esposa ficou para tomar conta da casa e do Centro
Sai, que funcionava também em nossa casa, onde
de 75 a 100 devotos se reuniam para o satsang
todas as semanas. Quando cheguei à Índia, em 28
de fevereiro, Swami estava hospedado no Ashram
de Whitefield. Certa noite, fui convidado para a
cobiçada reunião do Trayee na residência de Swami
juntamente com os estudantes e, para minha
surpresa, Swami me pediu para falar para eles. Isso
me pegou de surpresa, mas também me ensinou
uma lição importante: esteja sempre pronto para o
chamado divino. Fiquei tão surpreso que até deixei
de pedir a Swami que me ajudasse a falar, e acabei
provavelmente dando a pior palestra da minha vida.

Ame minha incerteza
Quando chegou a hora de voltar para El Salvador,
liguei para a companhia aérea para reconfirmar
minha reserva, e a senhora respondeu dizendo: “que
reserva?” Ela disse que meu nome não estava na
lista de passageiros e que não havia mais assentos
disponíveis naquele voo – então ela me perguntou
se eu queria ficar na lista de espera. Totalmente
confuso, eu disse a ela que ligaria de volta mais tarde.
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Certa noite, Swami contou uma história sobre como
os Avatares nem sempre dizem a seus devotos o que
fazer, mas se comunicam por meio de um sinal. O devoto
deve ser suficientemente astuto para reconhecer e
compreender a mensagem.
Quando fui para o darshan à tarde, Swami
me perguntou quando eu iria embora, e
eu Lhe disse que minha reserva tinha sido
cancelada, e que eu não sabia exatamente
quando poderia conseguir uma outra
reserva.
Swami me olhou com aquele olhar jovial de
quando está pregando uma peça em você, e
disse: “Eu sei, Swami lhe dirá quando partir.”
Eu pensei: “Tudo bem, vou tirar mais alguns
dias de férias”. Liguei para meu chefe em
Nova York e informei-o que voltaria dentro de
alguns dias. Era uma empresa multinacional,
e eu era o gerente de operações em El
Salvador, com mais de 350 funcionários.
Depois de alguns dias, soube que Swami
estava indo para Chennai. Então, pergunteiLhe se deveria acompanhá-Lo, esperando
que Ele me dissesse para ir para casa. Mas,
Ele disse: “Sim, venha para Chennai”. Então,
eu fui junto com muitos outros devotos
para Chennai, onde tivemos darshan em
Abbotsbury e Sundaram. O nagasankirtan
contou com a participação de mais de 10.000
devotos, e sevadals (voluntários prestando
serviço) aptos em controlar o fluxo de
pessoas, que estavam ajudando a polícia
local a manter a multidão em ordem. Depois
de alguns dias, voltamos para Whitefield,
e Swami ainda não me dissera nenhuma
palavra sobre a data de meu retorno. Então,
enviei um telegrama para a empresa dizendo
que ainda me atrasaria para voltar.
Em seguida, ouvi dizer que Swami estava
indo para Kodaikanal. Então, novamente,
perguntei-Lhe se deveria ir a Kodaikanal,
pensando que desta vez Ele certamente
me diria para ir para casa. A essa altura,
estávamos em abril, e eu estava tendo
dif iculdade para explicar ao meu chefe
em Nova York, que Deus me diria quando
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eu poderia voltar. No entanto, Swami disse:
“Sim, venha para Kodaikanal”. Eu já tinha
estado em Kodaikanal duas vezes, em 1984
e 1985, mas dessa vez foi uma experiência
totalmente diferente.

Vivendo com Deus
Todas as noites era convidado à residência
de Swami para ouvir Suas maravilhosas
histórias e ouvir os satsangs dos estudantes.
Ficamos em Kodaikanal por 6 semanas.
Como o salão de bhajans estava sendo
ampliado, trabalhávamos todos os dias
após o darshan da manhã, escavando a
encosta da montanha para abrir espaço
para o salão maior. Swami ocasionalmente
passava por lá, supervisionava o trabalho,
e depois dava embalagens de milk-shake
para todos. Tive cinco entrevistas com Ele e,
em todas as ocasiões, perguntava a Swami
sobre minha volta para casa. Ele respondia
apenas com uma resposta evasiva, como:
“Vejo você amanhã”, ou “Espere”, ou mudava
habilmente de assunto. Já estávamos em
maio quando nossa permanência em
Kodaikanal chegou ao fim, e era hora de
retornar a Whitefield, via Ooty.
Eu ainda estava me perguntando o que
Swami tinha em mente para mim. Ele queria
que eu ficasse e ensinasse Administração
em Sua universidade? Ou Ele queria
que eu deixasse meu emprego naquela
“empresa tola” (eu trabalhava para uma
grande empresa multinacional do setor de
alimentos) como Ele a chamava? Poucos dias
depois de chegarmos a Whitefield, recebi
um telegrama da empresa informando
que eu poderia ficar na Índia o tempo que
quisesse, porque não tinha mais emprego.
Já era primeiro de junho. Tentei mostrar o
telegrama a Swami, mas a essa altura nosso
relacionamento caloroso parecia ter se

dissipado e parecia que eu não existia mais
para Ele! No entanto, ainda tive o privilégio
de assistir às reuniões do Trayee à noite. Certa
noite, Swami contou uma história sobre
como os Avatares nem sempre dizem a seus
devotos o que fazer, mas se comunicam
por meio de um sinal. O devoto deve ser
suficientemente astuto para reconhecer e
compreender a mensagem.

Um Sinal de Deus
Depois que a reunião terminou, estava em pé
junto à porta da residência de Swami orando,
esperando que Ele me desse um sinal e me
ajudasse a ser suficientemente astuto para
reconhecê-lo e interpretá-lo corretamente.
Quando abri os olhos, havia uma moeda de 5
paisa próximo a meus pés. Eu a peguei, não
por seu valor, mas porque estava pensando
que coisa estranha encontrar uma moeda
do lado de fora da residência de Swami,
onde os sevadals regularmente varriam o
chão. Eu estava jogando a moeda para o
alto enquanto caminhava de volta para o
meu quarto, e de repente me ocorreu que
o número 5 na moeda poderia ser uma
indicação da data de minha partida.
O dia 5 de junho estava chegando. Liguei
para a companhia aérea na manhã seguinte
e me disseram que havia uma longa lista
de espera para o voo no dia 5. Como se
constatou, no dia 5 de junho Swami estava
partindo para Prasanthi Nilayam, e todos
os estudantes se alinharam em ambos os
lados do carro de Swami quando Ele partiu.
Eu também entrei na fila. Quando Swami
veio até mim, perguntei-Lhe se deveria
partir naquele dia. Ele não respondeu
imediatamente, mas virou-se para dar
padnamaskar à outra fila de estudantes.
Então eu O ouvi dizer: “Sim, sim, sim”. Não
sabia se Ele estava respondendo à minha
pergunta ou falando com outra pessoa, mas
Ele disse isso três vezes.
Resolvi arriscar e fui para o aeroporto
doméstico onde embarquei no voo local
para Delhi. Com meu visto vencido e minha
passagem internacional não endossável de

45 dias em mãos, eu teria a mesma sorte?
A senhora do balcão de reservas nos deu a
má notícia de que o voo estava superlotado.
Depois que todos os passageiros
embarcaram no voo, havia cerca de 25 de
nós em pé e na lista de espera. Em seguida,
outra senhora no balcão anunciou que todos
os passageiros em espera seriam colocados
em um voo da Air India para o aeroporto de
Schiphol, em Amsterdã, que era o próximo
local de conexão. Assim, minha passagem
vencida não endossável me levou para
a Europa e depois para casa pelo voo de
conexão. Liguei para meu chefe da Europa
e disse a ele que estava a caminho de casa e
que passaria no escritório na segunda-feira
para receber meu último salário. Ele apenas
disse OK e disse que conversaríamos na
segunda-feira.

Chuva de Graças Divinas
Quando cheguei ao escritório na segundafeira, os funcionários estavam todos felizes
em me ver. Não havia substituto sentado
na minha mesa. Observei os resultados
financeiros enquanto estive fora e notei que
estavam ainda melhores do que quando saí.
Liguei para meu chefe e perguntei o que ele
queria que eu fizesse. Ele disse que tinham
discutido meu caso em Nova York (sede) e
que decidiram me dar um aumento de 25%
no salário! Incrédulo, perguntei: “Quanto?”
Achei que tinha entendido mal. Ele disse
ainda que receberia o pagamento pelo
tempo integral que estive na Índia, como
férias pagas. Perplexo, eu disse “O quê?” Em
seguida, ele explicou que quando a empresa
analisou os resultados atuais em relação ao
ano anterior, ficou claramente demonstrado
mais um ano de excelente desempenho.
Portanto, eu também receberia um bônus.
Estava literalmente chovendo dinheiro sobre
mim, ou devo dizer a Graça de Deus? Tantas
foram as chuvas da graça divina de Swami!
Jai Sai Ram.

Mr. John Behner,
El Salvador
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da Divina
caneta

Epístola
Épica
Sri Sathya Sai Baba
escreveu a seguinte carta
em 25 de maio de 1947,
aos 20 anos de idade, em
resposta a uma carta de
Seu irmão, que estava
preocupado com o que Ele
estava fazendo. Esta
carta revelou Sua missão.
Meu querido! Eu recebi a comunicação que você escreveu e Me enviou. Eu
encontrei ali as crescentes ondas de sua devoção e afeto, mas também nas
entrelinhas suas dúvidas e ansiedade. Deixe-Me dizer-lhe que é impossível
sondar os corações e descobrir as naturezas de jñanis, yogis, ascetas, santos,
sábios e similares.
As pessoas são dotadas de uma variedade de características e atitudes
mentais, assim cada uma julga de acordo com seu próprio ponto de vista, fala
e argumenta à luz de sua própria natureza. Mas nós devemos nos ater ao nosso
próprio caminho correto, nossa própria sabedoria e nossa própria resolução
sem sermos afetados pela aprovação popular. Como diz o provérbio, é somente
a árvore carregada de frutos que recebe a chuva de pedras dos transeuntes. Os
bons sempre provocam os maus à calúnia; os maus sempre provocam o escárnio
dos bons. Esta é a natureza deste mundo. Deve-se ficar surpreso se tais coisas
não acontecerem.
As pessoas devem ser mais dignas de pena do que de condenação. Elas não
sabem. Elas não têm paciência para julgar corretamente. Elas estão demasiado
cheias de luxúria, raiva e presunção para ver com clareza e saber completamente.
Então, elas escrevem todo tipo de coisas. Se elas apenas soubessem, elas
não falariam ou escreveriam assim. Nós também não devemos dar nenhum
valor a tais comentários e levá-los a sério, como você parece fazer. A verdade
certamente triunfará algum dia. A inverdade jamais poderá vencer. A inverdade
poderá parecer dominar a verdade, mas sua vitória desaparecerá e a verdade
se estabelecerá.
Não é costume dos grandes se inchar quando as pessoas oferecem adoração e
encolher quando as pessoas zombam. Aliás, nenhum texto sagrado estabelece
regras para regular as vidas dos grandes, prescrevendo hábitos e atitudes
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“

Eu não pertenço a nenhum lugar. Eu não estou
apegado a nenhum nome. Eu não tenho ‘meu’ ou ‘teu’.

que eles deveriam adotar. Eles próprios
sabem o caminho que devem trilhar; sua
sabedoria regula e torna seus atos sagrados.
Autoconfiança e atividade benéfica – essas
duas são suas marcas especiais. Eles também
podem estar engajados na promoção do
bem-estar dos devotos e na distribuição dos
frutos de suas ações. Por que você deveria
ser afetado pela complicação e preocupação
enquanto Eu estou aderindo a essas duas?
Afinal, elogios e censuras da população não
tocam o Atma, a realidade; eles só podem
tocar a estrutura física externa
Eu tenho uma ‘tarefa’: promover toda a
humanidade e assegurar a todos uma
vida cheia de bem-aventurança (ananda).
Eu tenho um ‘voto’: levar todos os que se
desviam do caminho reto novamente
para o bem e salvá-los. Estou apegado
a um ‘trabalho’ que Eu amo: remover os
sof rimentos dos pobres e dar-lhes o que
lhes falta. Eu tenho uma ‘razão para estar
orgulhoso’, pois Eu resgato a todos que Me
veneram e adoram, corretamente. Eu tenho
minha definição de ‘devoção’: Eu espero que
aqueles que são devotados a Mim tratem
a alegria e a tristeza, ganho e perda, com
igual firmeza. Isso significa que Eu nunca
desistirei daqueles que se apegam a Mim.
Quando Eu estou assim engajado em Minha
tarefa benéfica, como pode Meu Nome ser
manchado, do modo como você entende?
Eu o aconselharia a não dar ouvidos a
essa conversa absurda. Os Mahatmas não
adquirem a grandeza através de alguém
que os chame assim; eles não se tornam
pequenos quando alguém os chama de
pequenos. Apenas aqueles inferiores que
se deleitam no ópio e maconha, mas que se
afirmam yogis insuperáveis, apenas aqueles
que citam textos das escrituras para justificar
seu gourmandismo e orgulho, apenas
aqueles que são eruditos secos como o pó
exultantes em sua casuística e habilidade
argumentativa – apenas aqueles serão
tocados por elogio ou censura.

Você deve ter lido histórias de vida de santos
e personagens divinos. Naqueles livros, você
deve ter lido sobre falsidades ainda piores e
imputações mais hediondas lançadas contra
eles. Este é o quinhão dos Mahatmas em
todos os lugares, em todos os tempos. Por
que, então, você leva essas coisas tão a sério?
Você não ouviu falar de cães que uivam para
as estrelas? Por quanto tempo eles podem
continuar? A autenticidade vencerá.
Eu não vou desistir da Minha missão nem
da Minha determinação. Eu sei que irei
realizálas. Eu trato a honra e a desonra,
o elogio e a censura que possam ser a
consequência com igual equanimidade.
Internamente, estou despreocupado. Eu
ajo apenas no mundo exterior; falo e Me
movo para o bem do mundo exterior e
para anunciar Minha vinda ao povo. Além
disso, Eu não tenho nenhuma preocupação
mesmo com estes.
Eu não pertenço a nenhum lugar. Eu não
estou apegado a nenhum nome. Eu não
tenho nenhum “meu” ou “teu”. Eu respondo
por qualquer nome que você use. Eu vou
aonde quer que Eu seja levado. Este é o Meu
primeiro voto mesmo. Eu não revelei isso a
ninguém até agora. Para Mim, o mundo é
algo distante, separado. Eu ajo e Me movo
apenas pelo bem da humanidade. Ninguém
pode compreender Minha glória, quem quer
que seja, qualquer que seja seu método de
investigação, por mais longa que seja sua
tentativa.
Você mesmo pode ver toda a glória nos
próximos anos. Os devotos devem ter
paciência e tolerância.
Eu não estou preocupado nem ansioso
para que estes fatos sejam conhecidos. Eu
não tenho necessidade de escrever estas
palavras; Eu as escrevi porque senti que você
ficaria magoado se Eu não respondesse.
Assim, seu Baba.
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Deixe Deus Trabalhar Através
de Você

Para Hislop
I.

O melhor método de divulgar a Filosofia Vedanta é vivê-la; não
existe nenhuma outra estrada real.

II.

Deixe Deus trabalhar através de você, e não haverá mais dever.
Deixe Deus brilhar, deixe Deus se mostrar. Viva Deus. Coma
Deus. Beba Deus, respire Deus. Perceba a verdade e as outras
coisas cuidarão de si mesmas.

III. O verdadeiro amor expande o Eu, o apego o contrai.
IV. O paraíso está dentro de você. Busque a felicidade não no
objeto dos sentidos, perceba que a felicidade está dentro de
si mesmo.
V. Não há rosa sem espinho. A felicidade pura não pode ser
encontrada neste mundo material, toda a felicidade está no
Ser Supremo.
VI. No verme mais inferior, bem como no mais superior ser
humano, a mesma natureza divina está presente. O verme
é a forma mais inferior na qual a divindade foi mais ofuscada
por maya. Aquela é a forma mais elevada em que foi menos
ofuscada. Por trás de tudo existe a mesma divindade e dela
vem a base da moralidade.
Com bênçãos.

Baba
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DIVINO DISCURSO

Shiva Shakthi

Baba foi trazido pela escada em caracol até o Salão Privado,
no andar térreo, porque insistiu em dar o darshan (a visão
do Divino) aos milhares de devotos que para lá haviam
acorrido naquele dia auspicioso. Ele sofrera um ataque de
trombose cerebral (ou meningite tuberculosa?) e estivera
acamado havia oito dias, desde a manhã de sábado, 29
de junho, até a noite de 6 de julho. A Sua mão, perna e olho
esquerdos haviam sido afetados, e a mão direita estava
levemente paralisada. A Sua fala era incompreensível
e o rosto apresentava contrações espasmódicas. Ele foi
colocado na cadeira prateada que fica no Salão de Orações,
e a Sua mão e perna acomodadas adequadamente. Tão
logo estava sentado, Swami proferiu a seguinte mensagem,
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“

Isso significa que terei de lhes contar algo sobre
Mim – algo que não revelei até agora e que tenho
guardado Comigo nos últimos trinta e sete anos.
É chegado o momento de revelá-lo.

Para aqueles que não têm refúgio, Deus é
o único refúgio (Dikku lenivaniki devude
Assim que Ele se sentou, Ele comunicou a gathi).
seguinte mensagem, que foi interpretada Exatamente por essa razão Eu tive que
e anunciada pelo Professor Kasturi assumir a enfermidade e a paralisia que
(biógrafo e tradutor de Swami).
um devoto estava prestes a sofrer. Ele teria
“Esta não é uma enfermidade de Swami; é que padecer essa terrível doença, assim
uma condição assumida por Ele para salvar como os quatro ataques cardíacos que a
uma pessoa. Swami não tem doenças e ela se seguiram, e não teria sobrevivido.
jamais adoecerá. Vocês todos devem estar Assim sendo, segundo os ditames do Meu
felizes; somente isso fará Swami feliz. Se dever (dharma) como protetor dos devotos
vocês estiverem tristes, Ele não ficará feliz. (bhakta-samrakshana), tive que socorrê-lo.
A alegria de vocês é o alimento de Swami.” Naturalmente, esta não é a primeira vez
que assumo enfermidades de pessoas
(Então Baba fez um sinal para que o Prof. que desejava preservar. Mesmo no Meu
Kasturi falasse; após o término do seu corpo (shariram) anterior, em Shirdi, tive
breve discurso, quis que lhe trouxessem o essa responsabilidade. O sofrimento que
microfone. Principiou a falar e perguntou: vocês presenciaram teria sido demasiado
“Vocês estão conseguindo Me ouvir?” Fez para esse devoto em particular; por isso
essa pergunta repetidas vezes, porém, tive que salvá-lo, sofrendo pessoalmente
a Sua voz era tão f raca e indistinta que o seu padecimento. Este é o Meu jogo
ninguém conseguia entender o que Ele divino (lila), a Minha natureza. É parte da
dizia.
Missão para a qual Eu vim – a proteção
dos devotos (bhakta-samrakshana).
Swami fez um sinal para que Lhe
trouxessem água e, com a mão direita Pessoas que estiveram junto a Mim durante
trêmula, aspergiu um pouco d’água sobre o episódio da última semana pediram que
a mão e a perna esquerda atingidas pela Eu revelasse o nome do devoto que salvei.
paralisia. Em seguida acariciou a mão Respondi-lhes que ficariam com raiva dele
esquerda com a direita e, f inalmente, e poderiam dizer: ‘Swami teve de passar
usou ambas as mãos para fazer o mesmo por tanta dor e sof rimento para salvar
com a perna esquerda. Aquele toque foi uma única pessoa’. Argumentaram, então,
suficiente para curá-la. Swami curou a que lhe renderiam homenagem pela sua
doença em um instante! Começou a falar! extraordinária devoção, que levara Swami
Com a mesma voz melodiosa, cantou um a correr em seu auxílio naquela manhã de
sábado.
verso de um poema.)
interpretada e transmitida pelo Prof.
Kasturi, Seu biógrafo e tradutor:
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Alguns chegaram mesmo a Me sondar,
indagando se era essa ou aquela pessoa,
mencionando nomes daqueles que haviam
sofrido derrames que causaram paralisia,
particularmente do lado esquerdo! Isso é
ainda mais divertido porque, quando salvo
alguém, Eu o salvo completamente. Não
espero até que adoeça nem o deixo com
sequelas da enfermidade, de maneira a
poderem identificá-lo mais tarde. Tudo isso
Me parece cômico – essas adivinhações e
suposições de vocês.
Mesmo em Shirdi, Dada Saheb, Nandaram,
Balavanth – todos foram salvos porque
Baba tomou a Si as suas tribulações.
Balavanth estava destinado a contrair a
peste, porém Baba assumiu a moléstia e
o menino foi salvo.
Este talvez tenha sido o período mais
longo em que deixei os devotos ansiosos
e apreensivos. Isso se deveu aos ataques
cardíacos que aquele devoto ainda estava
destinado a sofrer e dos quais teria que
ser salvo. Há ainda outra razão para esse
período de oito dias ter sido observado.
Eu lhes direi o porquê. Isso significa que
terei de lhes contar algo sobre Mim – algo
que não revelei até agora e que tenho
guardado Comigo nos últimos trinta e sete
anos. É chegado o momento de revelá-lo.
Hoje é um dia sagrado e Eu lhes contarei.
Vocês sabem que, no mesmo dia em que
decidi revelar a Minha Identidade, a Minha
Missão e o Meu Advento, declarei que
pertencia ao Apastamba Sutra e à linhagem
(gotra) de Bharadwaja, um grande sábio
(rishi) que estudou ininterruptamente os
Vedas durante cem anos. Ao descobrir que
os Vedas eram intermináveis (ananta), fez
penitência (tapas) para prolongar a sua
vida e ganhou de Indra duas prorrogações
de um século cada. Mesmo assim não
conseguiu terminar o estudo dos Vedas
e por isso pediu a Indra mais cem anos.
Este lhe mostrou três imensas cordilheiras
e disse: ‘O que você aprendeu em três
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séculos são apenas três punhados dessas
três cordilheiras que são os Vedas. Desista,
portanto, da tentativa de esgotar o estudo
dos Vedas. Em vez disso, faça um ritual que
Eu lhe ensinarei, e que lhe proporcionará
o fruto inteiro e completo do estudo dos
Vedas’.
Bharadwaja decidiu celebrar o ritual e
Indra lhe ensinou como fazê-lo. Concluídos
os preparativos, o sábio foi até Kailasa,
pois desejava que o ritual fosse presidido
e abençoado por Shakti. Entretanto,
aquela não era uma ocasião oportuna
para a apresentação do seu pedido. Shiva
e Shakti estavam envolvidos em uma
competição de dança para ver quem
conseguia dançar por mais tempo. Assim,
oito dias se passaram até que Shakti
reparou em Bharadwaja, que permanecia
de pé ali, no f rio. Ela simplesmente lhe
deu um sorriso e continuou a dançar em
companhia de Shiva. O sábio interpretou
erroneamente o sorriso como uma recusa
desdenhosa em perceber a sua presença.
Virou as costas para Kailasa e começou a
descer; mas, para o seu desespero, sentiu
que a perna, a mão e o olho esquerdos
haviam sido paralisados por um derrame.
Shiva o viu cair, aproximou-Se dele e o
consolou. Disse-lhe que, na realidade,
Shakti o abençoara e ao seu ritual.
Reanimou-o e curou-o, aspergindo sobre
ele água do Seu jarro (kamandalu). Shiva
e Shakti concederam dádivas ao sábio e
prometeram comparecer ao seu ritual.
Após o término do ritual, Shiva e Shakti
estavam tão satisfeitos que conferiram
mais graças ao sábio. Shiva declarou
que Eles assumiriam a forma humana
e nasceriam três vezes na linhagem de
Bharadwaja: somente Shiva como Sai
Baba de Shirdi; Shiva e Shakti juntos em
Puttaparthi, como Sathya Sai Baba; e,
finalmente, apenas Shakti, como Prema
Sai. Lembrando-se da enfermidade que se
abatera subitamente sobre Bharadwaja no

oitavo dia da sua espera no frio e no gelo
em Kailasa, Shiva assegurou-lhe ainda:
‘Quando ambos nascermos como Sathya
Sai, acontecerá o seguinte: como reparação
pela negligência de Shakti para com você
durante aqueles oito dias em Kailasa, Ela
sofrerá um derrame que a deixará enferma
durante oito dias; no oitavo, Eu A livrarei
de todo e qualquer sinal da doença por
meio da aspersão de água, tal como fiz em
Kailasa para curar a sua enfermidade’.
O que vocês acabaram de testemunhar
hoje foi a cumprimento dessa profecia.
O derrame e a subsequente cura divina
teriam que acontecer para que fosse
honrada a promessa feita na Treta
Yuga. Devo dizer-lhes agora: o pobre e
desesperado devoto que deveria sofrer o
derrame assumido por Mim representou
uma desculpa conveniente usada para o
cumprimento da profecia. Vejam bem, não
se disponibiliza uma locomotiva para puxar
um único vagão; espera-se até que alguns
vagões estejam prontos para se colocar a
locomotiva em movimento. Similarmente,
neste jogo divino, a doença teria que
sobrevir, e o devoto ser salvo; a promessa
devia ser honrada, e o mistério esclarecido;
a Divindade teria que ser anunciada mais

claramente por este grandioso milagre.
Tudo isso se realizou mediante este único
evento.
Digo-lhes ainda: nada pode impedir ou
deter a Missão deste Avatar. Naqueles
dias, enquanto Eu estava recolhido,
algumas pessoas diziam tolamente: ‘Sai
Baba está acabado’. Elas f izeram com
que muitos que se dirigiam a Puttaparthi
dessem meia-volta! Alguns af irmavam
que Eu estava em samadhi (êxtase
espiritual), como se Eu fosse um aspirante
espiritual (sadhaka)! Outros temiam que
Eu tivesse sido vítima de magia negra,
como se alguma coisa pudesse Me afetar!
O esplendor deste Avatar continuará a
crescer dia após dia. No passado, quando
o monte Govardhana foi erguido pelo
menino Krishna, as vaqueiras e vaqueiros
(gopis e gopalas) compreenderam que Ele
era o Senhor. Agora não apenas um monte
Govardhana (Govardhanagiri), mas toda
uma cordilheira será erguida, vocês verão!
Tenham paciência; tenham fé.”
– Sri Sathya Sai Baba,
Discurso do Dia de Guru Purnima
6 de julho de 1963

Nota do Editor. Esse discurso é importante por duas
razões principais. Primeiro, Bhagavan Sri Sathya Sai
Baba ilustrou Seus poderes onipotentes curando-se,
em poucos segundos e diante de milhares de
pessoas, da paralisia de um grave derrame que Ele
havia sofrido por oito dias; e explicou o significado e
o raciocínio por trás deste evento histórico. Segundo,
pela primeira vez Swami revelou sobre Sua próxima
encarnação, Prema Sai, como parte da encarnação
trina de Sai.
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OISSS EUA

Destaques da história da Organização Internacional Sri Sathya
Sai nos Estados Unidos da América

Anos

1960

1

2

3

4

Swami inspirou muita gente no
Ocidente. Markel Brooks e Bob
Raymer visitaram Baba em 1962. Eles
realizavam reuniões semanais em
Los Angeles, as quais eram assistidas
por pessoas interessadas em diversos
mestres e diversas filosofias espirituais.
1. Jack Hislop
3. Indra Devi

2. Janet & Richard Bock
4. Centro Sathya Sai de Hollywood,

Apesar de nunca ter encontrado Sri Sathya Sai Baba pessoalmente, Charles Penn recebeu cartas de
Swami, e foi convidado pessoamente para a Primeira Conferência Mundial.
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Em uma reunião com Swami, em
junho de 1969, Walter e Elsie Cowan
perguntaram se eles podiam
começar um centro de livros a fim
de publicar e tornar a literatura Sai
disponível para o número crescente
de devotos. Swami escreveu uma
carta dando Sua permissão.

Anos

1970

O Conselho Central Sri Sathya Sai
da América foi fundado na segunda
Conferência Mundial das Organizações Sri
Sathya Sai, realizada em Prashanti Nilayam
(Índia) em novembro de 1975. O propósito
do Comitê Central era atuar como um
quadro de aconselhamento e controle para
supervisionar as atividades dos Centros
Sathya Sai Baba nos Estados Unidos. As
diretrizes para os Centros foram dadas
por Sai Baba em benefício dos devotos
americanos, para que possam se esforçar
para alcançar os ideais que se apresentarem
diante deles.
Primeiros titulares do Conselho Central
Sathya Sai da América, conforme escolha de
Swami:
John Hislop
Presidente
Richard Bayer
Vice Presidente
Sidney Krystal
Secretário
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Anos

1980
A Fundação Sathya Sai
de Educação em Valores
Humanos tornou-se uma
entidade legal em 1983, e
então foram preparadas
as lições e o currículo do
Programa Sathya Sai em
Valores Humanos.

Em novembro de 1988, cinco regiões
mundiais da Organização Internacional
foram estabelecidas, com John Hislop como
coordenador para a Região Mundial EUA.

Anos

1990

Com Suas bençãos, foram
realizados Encontros Públicos na
América do Norte e do Sul para se
compartilhar a vida, a mensagem e
as obras de Sri Sathya Sai Baba e da
Organização.
Jovens Adultos nos EUA e no
Canadá criaram grupos de
Jovens Adultos.

Mais de 200 educadores
receberam certificação em
oficinas de Educação Sathya
Sai em Valores Humanos,

O site sathyasai.org da Organização
Internacional Sathya Sai, foi lançado
em 1996, sendo o Dr. David Gries, de
Nova Iorque, o Webmaster.
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A Revista Sathya Sai nos EUA começou a
compartilhar informação com os devotos
americanos.

Anos

2000

A Conferência Médica
da Organização
Internacional Sri Sathya
Sai, OISSS, foi realizada
em outubro de 2009.
Participaram mais
de 400 profissionais
médicos de muitos
países.
Como destaques da
conferência incluíamse oradores, exposição,
oficinas, painéis e cantos
devocionais.
A segunda Conferência
Médica da OISSS foi
realizada em 2017.

A Conferência das
Mulheres Sai foi
realizada em 2019,
frequentada por mais de
250 mulheres.
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Servicio

HUMANITARIO

AMOR EM AÇÃO
Cazaquistão

Servindo o Meio Ambiente
Em 4 de julho de 2021, mais de 40 voluntários
da OISSS do Cazaquistão participaram de
um evento intitulado Dia da Pureza em três
cidades, com foco no meio ambiente. Em
uma cidade, os voluntários se reuniram na
beira do rio e limparam entulhos, vidros e
plásticos da margem, coletando 15 sacos de
lixo. Depois, os participantes passaram a tarde
cantando canções devocionais, resolvendo
enigmas e participando de uma competição
de ginástica. Em outra cidade, voluntários da
OISSS prepararam um canteiro de flores e
limparam as ruas, retirando 12 sacos de lixo.
Também distribuíram brinquedos, fraldas,

Panamá

Cuidando dos Idosos
Em 8 de agosto de 2021, voluntários da OISSS
do Grupo Sai de Chiriquí, província na costa
oeste do Panamá, espalharam amor e alegria
ao servir os moradores da Casa de Repouso
Doña Carmen de Barroso, na comunidade
de Sortova. Os voluntários distribuíram
itens de higiene pessoal, roupas, calçados,
alimentos, remédios e cobertores aos idosos
residentes do Asilo.
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álbuns e material de papelaria, além de duas
mesas e três bancos para pessoas carentes
que moram em barracas. O evento do Dia
da Pureza foi um grande sucesso, pois todos
apreciaram a necessidade de manter o
planeta limpo e verde.

Alemanha

Ajuda humanitária
após as inundações
Em 14 de julho de 2021, uma chuva torrencial
caiu no oeste da Alemanha em apenas 22
horas. Como resultado, os rios Ahr e Erft
transbordaram, causando inundações
catastróficas. Pelo menos 180 pessoas
perderam a vida e várias aldeias e cidades
sofreram grandes danos, com interrupção
dos serviços de água, eletricidade e gás
natural.

e reparar os danos. Além disso, as pessoas
O Comitê de Ajuda Humanitária da OISSS que foram forçadas a sair de suas casas e
da Alemanha imediatamente montou uma procuraram abrigo temporário precisaram
equipe de planejamento. Em poucos dias, de mais assistência.
alimentos, água e produtos de primeira
Durante várias semanas, a OISSS da
necessidade foram distribuídos na vila de
A l e m a n h a d i s t ri b u i u fe rra m e n t a s ,
Antweiler.
equipamentos, alimentos, roupas e utensílios
Pouco tempo depois, os membros da OISSS domésticos para 60 famílias em Insul e
serviram mais duas aldeias às margens do Altenburg, dentre outros lugares. Além disso,
rio Ahr. Como os níveis de água dentro das oito secadores de edifícios foram doados às
casas eram de 1,5 a 5 metros, uma grande aldeias de Antweiler para remover a umidade
variedade de ferramentas e equipamentos das construções. Espera-se que o trabalho de
foram necessários para remover detritos socorro continue.

Quênia

Servindo Mulheres
Necessitadas

Em comemoração ao Guru Purnima,
voluntários da OISSS, incluindo jovens
adultos, atenderam 120 mulheres carentes
na Escola Sathya Sai, Kisaju, em 24 de julho
de 2021. Na chegada à escola, as mulheres
receberam chá quente, lanches e uma
tradicional refeição quente. Em seguida, os
voluntários distribuíram cestas básicas e kits
de higiene e saúde. As cestas de alimentos
continham farinha de milho, farinha de
curry africano, biscoitos, pastilhas e cremes
trigo, arroz, açúcar, óleo de cozinha, sal e
de mentol foram entregues às senhoras.
folhas de chá. Além disso, 300 sabonetes,
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Malásia

Servindo vítimas
de enchentes em
Kuala Lumpur

urante a temporada de monções na Malásia,
houve uma forte chuva em 18 de dezembro
de 2021, que continuou ininterrupta por
36 horas. As chuvas causaram inundações
extensas no Vale Klang, Kuala Lumpur, com
água subindo a níveis perigosos. A mais
afetada foi a área de Langat, que consiste
em várias aldeias, incluindo Dusun Tua, onde
quatro casas foram levadas pela água e 15
casas foram severamente danificadas.
A OISSS da Malásia rapidamente entrou em
ação e mobilizou recursos. Seus profissionais
médicos estabeleceram acampamentos
médicos e iam de casa em casa para
oferecer avaliações médicas, primeiros
socorros, triagem de doenças crônicas e
aconselhamento e cuidados preventivos.
Pacientes com diabetes, hipertensão e outras
doenças crônicas receberam medicamentos
com base em registros obtidos em clínicas e
hospitais locais, pois seus próprios registros
foram perdidos nas enchentes.
Os voluntários da OISSS ofereceram comida,
água e produtos de primeira necessidade
às vítimas, bem como escovas de dente,
pastas de dente, sabonetes, travesseiros,
colchões, cobertores, colchonetes e outros
itens essenciais. A OISSS também doou
eletrodomésticos, incluindo chaleiras
elétricas, panelas elétricas de arroz,
liquidificadores e secadores de roupas para
deixar os moradores mais confortáveis.
Felizmente, a água da enchente recuou no
terceiro dia. Posteriormente, os voluntários da OISSS ajudaram na remoção de lama e terra
das casas e drenos comunitários locais.
A OISSS também deu uniformes escolares, mochilas escolares, sapatos e artigos de papelaria
para crianças em idade escolar, afetadas pelas enchentes enquanto se preparavam para
o novo ano letivo.The SSSIO also gave school uniforms, school bags, shoes and stationeries
to school children affected by the floods as they prepared for the new school year.
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Sri Lanka

Abrigo para uma
família carente
A Região Norte da OISSS do Sri Lanka
identificou uma família carente de quatro
pessoas que precisa de abrigo na área de
Puloly Noroeste de Point Pedro, no distrito
de Jaffna. Eles estavam recebendo apoio
limitado do governo, complementado por
pacotes mensais de alimentos não perecíveis
da OISSS. Voluntários do Centro Sri Sathya
Sai local adquiriram uma casa com terreno,
consertaram o prédio e o entregaram à
família. O terreno ao redor da casa era usado
para jardinagem doméstica, para ganhar
a vida com a venda dos produtos. A casa

também está situada perto da escola infantil.
O projeto proporcionou abrigo e renda
regular para a família. Uma cerimônia de
inauguração foi organizada em 24 de julho
de 2021, o dia auspicioso de Guru Purnima.

Gana

Treinando os necessitados para fazer sabão
Como parte das celebrações do Guru
Purnima, em 24 de julho de 2021, a OISSS de
Gana organizou uma sessão de treinamento
em fabricação de sabão para os necessitados.
Treze pessoas foram selecionadas para
participar, com base na necessidade. Eles
viajaram mais de 270 km até o Tema Chief’s
Palace para aprender a preparar sabão
sólido, líquido e detergentes. Esses produtos em resposta à pandemia global. Além disso,
podem ser usados em suas próprias os participantes receberam os materiais
residências ou vendidos comercialmente, necessários para iniciar seu próprio negócio
na fabricação de sabão.

Veja mais histórias de serviço amoroso pelos voluntários de todo
o mundo no site Sri Sathya Sai Universe:
 https://saiuniverse.sathyasai.org
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Assistência Médica Ideal
Sathya Sai
A Organização Mundial da Saúde define saúde como um estado de completo bem-estar
físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Bhagavan
Sri Sathya Sai Baba enfatizou a importância de um corpo, mente e espírito sãos para
uma vida saudável. A página na web da OISSS sobre Vida Saudável tem artigos sobre
saúde que são atualizados com frequência. Swami ensinou sobre a importância de
seis princípios de cuidados com a saúde que constituem uma Assistência Médica Ideal
Sathya Sai.
Os seis princípios são:
1. Assistência Médica de última geração: Assistência Médica de última geração
é tornada disponível a todas as pessoas. A importância deste princípio está
declarada neste Discurso.
2. Assistência Médica gratuita: considerações econômicas não impedem ninguém
de receber os mais altos benefícios de assistência médica. A importância deste
princípio está declarada neste Discurso.
3. Assistência Médica amorosa: a Assistência Médica é distribuída com amor e
compaixão. A importância deste princípio está declarada neste Discurso.
4. Assistência Médica abrangente: Assistência Médica abrangente: a Assistência
Médica inclui o tratamento do corpo, da mente e do espírito. A importância deste
princípio está declarada neste Discurso.
5. Assistência Médica preventiva: a prevenção deve ser o foco principal. A
importância deste princípio está declarada neste Discurso.
6. Prestação de cuidados médicos em tempo: Os cuidados médicos são prestados
assim que uma necessidade é identificada sem demora. A importância deste
princípio está declarada nest Discurso.
Esses princípios-chave da Assistência Médica Sathya Sai Ideal são baseados nos cinco
valores humanos da verdade (sathya), amor (prema), retidão (dharma), paz (shanti) e
não-violência (ahimsa). Esta seção apresenta três artigos que cobrem os tópicos da
relação Corpo-Mente-Espírito, integração da Educação Sathya Sai em Valores Humanos
nos cuidados médicos e atualizações sobre o COVID-19.
Nas próximas edições, apresentaremos mais artigos sobre a Assistência Médica Ideal
Sathya Sai.

Comitê Médico Internacional,
OISSS
Vida Saudável
https://sathyasai.org/healthy-living
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Saúde,
Felicidade &
Bem-estar:

A Conexão entre Mente,
Corpo e Espírito
BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA

D o u to ra M e e ra N a ra s i m h a n , é
Professora e Titular do Departamento
de Neuropsiquiatria e Ciências do
Comportamento, Diretora Senior para
Saúde Comportamental, “Prisma Health”,
além de Consultora Especial para a
Universidade da Carolina do Sul, Presidente
para Cuidados de Saúde, Desenvolvimento
Econômico e Inovações. Ela trabalha na
faculdade da Universidade de Medicina de
Charleston, Carolina do Sul.
A Dra. Narasimhan já recebeu numerosos
e prestigiosos prêmios nacionais e
internacionais, de diversas instituições
e organizações, incluindo-se American
Psychiatric Association, National Alliance
on Mental Illness, Mental Health America,
Yale University e U-SC School of Medicine.

nos aconselha: “A vida é um jogo, jogue-o; a
vida é um desaf io, enf rente-o”. Isto se torna
especialmente verdadeiro durante os desafios
sem precedentes que o gênero humano
enfrentou durante esta pandemia. A humanidade
continua a suportar enormes sof rimentos
causados pela COVID-19, inclusive perda de vidas,
pressões financeiras, desemprego, problemas
interpessoais, aflições quanto à saúde f ísica e
mental; tudo isto virou nossas vidas de pernas
para o ar. Se, por um lado a pandemia tem sido
uma confirmação da realidade de que, neste
oceano da vida, é preciso suportar e experimentar
tanto o bem quanto o mal com equanimidade ao mesmo tempo tem reafirmado a necessidade
de compreensão e acolhimento da tristeza e
sof rimento humano, não apenas pelas lentes
da ciência, mas também através das lentes
espirituais.
O conceito de mente, corpo e espírito é uma bela
maneira de nos entendermos como “pessoas
inteiras” de forma holística. “Uma pessoa inteira”
tem vida pessoal e profissional interligadas –
dimensões mental, f ísica e espiritual que não
apenas influenciam as duas esferas, mas também
interagem entre si.
Mente, Corpo, Espírito – quando em harmonia
ou em equilíbrio resulta em boa saúde; em 37

desequilíbrio resulta em doença, o que
significa não estar à vontade. Todos nós
sabemos que doenças cardíacas, diabetes,
depressão e transtornos de ansiedade
são doenças do estilo de vida, causadas
pelo desequilíbrio da mente, corpo e
espírito. O aumento do sofrimento para o
indivíduo e o fardo da doença para nossa
sociedade, que testemunhamos durante
essa pandemia, o exacerbou ainda mais.
Embora as lutas façam parte da vida,
elas nem sempre podem ser evitadas.
Cabe a nós mergulhar
profundamente na
compreensão e no
for talecimento da
conexão entre mente,
corpo e espírito. Uma
base sólida requer
que a mente, o corpo
e o espírito estejam
em uníssono. Eles são,
em essência, as três
pernas do banquinho
do “Bem-Estar”. Se
deixarmos uma perna
de fora, nossa vida
deixa de ser “inteira”.

Como Hipócrates, o Pai da Medicina,
afirmou: “É mais importante saber que
tipo de pessoa tem uma doença do que
saber que tipo de doença uma pessoa
tem”.
Os princípios do Ideal Sai de Assistência
à Saúde enfatizam a importância
de cuidados de saúde abrangentes
(conectividade holística de saúde entre
mente, corpo e espírito) como algo
essencial para o bem-estar geral.

Apenas como exemplo, há evidências
científ icas
que
sugerem a base
biológica da conexão
“cérebro e intestino”.
Pesquisadores
mostraram
que
95% da serotonina é
produzida no trato
gastrointestinal. A
s e ro to n i n a é u m
neurotransmissor
que regula o humor
e o comportamento,
retransmitindo
mensagens entre os nervos. Considerando
esta conexão intestino-cérebro, faz sentido
Os avanços na medicina e progressos que o tipo certo de alimento ajude a
científicos, evidenciados pela sofisticação nutrir nosso trato gastrointestinal, mas
na compreensão dos fundamentos também afete nosso cérebro. Adotar uma
biológicos da doença, testes de ponta para alimentação saudável promove a saúde do
diagnóstico e maravilhas farmacêuticas, trato gastrointestinal, que por sua vez afeta
demonstraram o potencial humano de o humor, as emoções e o sono.
trabalho conjunto para projetar um futuro
Todos nós já ouvimos Swami falar
mais brilhante e saudável para todos. Nos
longamente sobre isso. Swami diz:
últimos 25 anos, a saúde também viu uma
“A comida que comemos afeta nossa
mudança de paradigma na mentalidade,
mente
que sustenta que o clínico deve tanto
abordar a doença quanto conhecer o
Assim como é a comida, assim é a
paciente como pessoa. O médico deve
mente
buscar saber como a doença está sendo
Assim como é a mente, assim são os
vivenciada pelo paciente, avaliando o
nossos pensamentos
impacto que ela tem em sua vida; ao
Assim como são os nossos
perceber que a conexão mente/corpo/
pensamentos, assim é a nossa
espírito tem influência no resultado
conduta
médico e na qualidade de vida.

“Onde a ciência
termina,
começa a
espiritualidade.
A divindade
permeia ambos.”
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Assim como é a conduta, assim é a
nossa saúde”.
“Comida” aqui tem uma conotação mais
ampla e implica o consumo por meio de
nossos cinco sentidos. Se vemos o bem,
ouvimos o bem, saboreamos e cheiramos
coisas agradáveis e nos sentimos bem,
nossos pensamentos e mente também
ex p e ri m e n t a m p o s i t i v i d a d e . N ó s
precisamos fazer um esforço sincero para
colocar isso em prática. Um grama de
prática vale mais à pena que uma tonelada
de pregação.
Swami diz: “A vida é um mosaico de
prazer e dor – a dor é um intervalo entre
dois momentos de alegria”.
Como seres humanos nesta jornada da
vida, temos que suportar prazer e dor.
Enquanto dói, quando estamos passando
por tempos dif íceis, também é uma
oportunidade de continuar sintonizando
Swami para ajudar a f irmar nossa
convicção de que só ELE pode nos ajudar
nessas “lombadas e desvios”! Isso também
nos exige mais habilidade em trabalhar
para uma perfeita harmonia de mente,
corpo e espírito - o que requer prática.

Enfrente altos e baixos com
equanimidade
Deve-se encarar tudo na vida com um
sorriso. Neste mundo dualista, é natural
que o ganho e a dor se alternem. Não se
pode evitar isto. Precisamos perceber
que a adversidade é um trampolim para
a bem-aventurança eterna. Somente
quando os Pandavas sofreram dificuldades
durante os treze anos de seu exílio,
conseguiram garantir a graça de Krishna
e o Senhor sempre esteve ao lado deles. Os
Pandavas tinham suas prioridades certas.
Deus vinha primeiro para eles, depois
vinha o mundo, e, por último, vinha o ‘eu’.
Mas os Kauravas tiveram suas prioridades
ao contrário. Eles colocaram ‘eu’ primeiro,
mundo depois e Deus por último. É por
isso que eles perderam a batalha da vida.

A bem-aventurança os abandonou. Aquele
que conquistou a proximidade de Deus é
sempre bem-aventurado.
Swami diz: “A casca amarga da tristeza
cobre o doce suco da alegria, na laranja
da vida. Quando você remove a casca,
obtém o suco doce. Deus é a própria
essência da alegria”.

Fortalecendo o Corpo, a Mente
e o Espírito
Então, como podemos trabalhar para uma
vida feliz, saudável e realizada? Aqui está
uma receita para sincronizar e fortalecer
mente, corpo e espírito, um pré-requisito
para a saúde e bem-estar.
A pandemia tem sido uma experiência
de humildade para aqueles de nós, da
área da saúde. Ela nos ensinou repetidas
vezes que a ciência tem limitações e que
não estamos no controle. “Onde a ciência
termina, começa a espiritualidade.
A divindade permeia ambos”. Como
médicos, tratamos, ao mesmo tempo
em que compreendemos plenamente
que Deus é o curador. “Deus cura através
dos médicos”. Ele pode enviar médicos,
remédios e máquinas para ajudar a tratar a
doença. Às vezes, Deus cura à sua maneira
especial, o que chamamos de “milagre”.
A conexão mente-corpo-alma é a maneira
mais fácil de viver uma vida cheia de saúde
e felicidade, pois instila vibração na vida
de alguém. Uma mente, corpo e alma
saudáveis podem mudar a maneira como
você se sente e impactar a maneira como
você acorda todos os dias. Com o tempo,
isso cria um efeito cascata ao longo da
vida. Se conceituarmos a Mente, o Corpo e
o Espírito como as três faces de um Prisma
e trabalharmos para equilibrar as três,
permitindo que os raios do amor de Deus
permeiem através deste prisma, podemos
tornar nossa vida tão vibrante quanto as
cores do arco-íris e santificar esta estada
na Terra.
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Receita para fortalecer nosso CORPO

Rx

Exercício: Uma obrigação para ajudar a melhorar o
metabolismo, a circulação, o peso, e também alivia o
estresse, melhora o humor e a saúde do cérebro. Pode-se
praticar exercícios aeróbicos, caminhadas, corrida, yoga
e tai chi. O Yoga tem um impacto profundo no corpo, na
mente e na alma. Incorporar o pranayama, ou o controle
da respiração, em nossas vidas ajuda a reduzir o estresse
e tem um efeito calmante.
Coma de forma saudável: “O alimento que comemos
afeta nossos pensamentos, sentimentos e crenças”.
Swami deu muita importância ao Ahara (alimento) e aos
Vihara (hábitos). Incorpore uma variedade de vegetais
e frutas em sua dieta. Limite ou evite consumo de carne,
álcool, cafeína e açúcar. Beba pelo menos dois litros de
água por dia.
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Valores Humanos em
Assistência
Médica
Dra. Ramadevi Sankaran
Em 2020, um Workshop piloto
introdutório do PSSEVH para
Pr o f i s s i o n a i s d e S a ú d e f o i
desenvolvido em colaboração
com o ISSE-EUA e a Dra. Ramadevi
Sankaran, EUA, para profissionais de
clínica médica e de saúde pública.
A of icina online foi expandida
e oferecida para médicos e
profissionais de saúde.
As oficinas ampliadas tinham o objetivo de conscientizar os profissionais de
saúde sobre os valores humanos, enfatizar a importância de serem exemplos
de valores humanos em seus ambientes pessoais e de trabalho, e explorar a
relação do PSSEVH com o cuidado do paciente e a ética médica. As oficinas
foram recebidas com entusiasmo e grande interesse, e estão em processo de
expansão para um grupo mais amplo de profissionais de saúde nos EUA e em
outros países ao redor do mundo.

D

e acordo com o alimento, assim é a mente; de acordo com a mente, assim são os pensamentos; de acordo comos pensamentos, assim são os atos. A alimentação é
um importante fator que determina o estado de alerta e a
preguiça, a preocupação e calma, o brilho e o embotamento. A alimentação moderada é o melhor remédio para evitar
doenças corporais.
Sri Sathya Sai Baba,
21 de setembro de 1979
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A Glória de ser
Mulher

Mulheres como
Instrumentos da Missão
Divina

EM 19 DE NOVEMBRO DE 1995, SWAMI

DISSE: “COMO HOJE É UM DIA SAGRADO
DEDICADO ÀS MULHERES, elas devem mudar
a si mesmas e ajudar a mudar os homens e
as crianças. Devem cultivar as qualidades da
compreensão, compaixão, amor e sacrifício... Eu
desejo que vocês tomem as rédeas da liderança e
tragam a paz e a prosperidade à nação por meio
de suas condutas ideais.”

Alida Parkes atua como presidente da
Zona 6, da OISSS, que abrange quatorze
países da Europa. Preside o Comitê de
Expansão e é membro do Comitê de
Mídia. Ela chegou a Swami há mais de
30 anos, e tem atuado na Organização
por várias décadas.
Alida Parkes foi fundadora e gerente
geral de uma empresa de produção
de mídia. Também publicou uma
revista mensal especializada em mídia,
produziu programas de TV e organizou
eventos na Itália.
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Em uma de minhas primeiras entrevistas,
Swami olhou para mim e disse: “Lembre-se de
três princípios: Ame a Deus,Tema o Pecado
e Pratique a Moralidade na Sociedade.” Ele
repetiu isso duas vezes, afagando com firmeza
minha cabeça, como se quisesse fixar os princípios
no meu cérebro! Então, para assegurar que eu
havia entendido e memorizado Seu conselho,
como um professor de escola, Ele disse: “Repita!”
Se seguirmos esses três princípios principais, o
progresso geral está garantido.
Por isso, eu mantive Suas palavras como minhas
diretrizes fundamentais, tentando analisar e
entender plenamente os ensinamentos por trás
delas.
Amar a Deus é fácil: todos nós amamos Swami;
mas Baba falou muitas vezes sobre “Unidade” –
que todos somos Um com Deus, que Deus está
em cada um de nós e em cada criatura viva, que
Deus e a Criação são Um.attached to our habits,
Servindo na OISSS, percebi muitas vezes como

PARA ALCANÇAR A
UNIDADE, APRENDI
QUE DEVEMOS
ESQUECER O QUE O
“EU” PENSA E QUER,
E NOS CONCENTRAR
NAQUILO QUE AGRADA
A DEUS. A UNIDADE É
O IDEAL QUE DEVEMOS
NOS ESFORÇAR PARA
ATINGIR. QUALQUER
TAREFA PODE SER
CUMPRIDA ATRAVÉS
DA UNIDADE.

o ego e o apego se assemelham. Eles são os
verdadeiros obstáculos à unidade e à divindade.
Somos apegados aos nossos hábitos, tradições,
culturas, ideias e aos nossos próprios gostos e
desgostos. Esses apegos dão origem aos três Fs
– Fricções, Frações e Facções – que destroem
nossa unidade e nos prejudicam. Para alcançar a
Unidade, aprendi que devemos esquecer o que o
“eu” pensa e quer, e nos concentrar naquilo que
agrada a Deus. A unidade é o ideal que devemos
nos esforçar para atingir. Qualquer tarefa pode
ser cumprida através da unidade.
A OISSS tem um imenso potencial com sua
presença no mundo todo. Trabalhando juntos
com unidade, podemos efetivamente mudar o
mundo – tornando este planeta um lugar melhor
para se viver.
A primeira vez que vim a Prashanti Nilayam,
há mais de 30 anos, f iquei impressionada e
profundamente tocada pela energia e vibração
do Amor que senti quando Swami adentrou o
Sai Kulwant Hall – um sentimento que nunca me
deixou. Fiquei por apenas alguns dias, mas foi o
suficiente para eu perceber que tinha encontrado
o que estava procurando. Foi o suficiente para eu
desejar fazer parte de Sua missão divina.
Em razão disso, sou muito grata a Swami por
Ele ter realizado meu desejo dando-me a
oportunidade de servi-Lo em muitas funções
dentro da OISSS. Nosso dever como dirigentes
Sai é sermos bons exemplos, trabalhando duro,
com dedicação e diligência. Swami diz: “Sirva a
todos e não seja nada.” Temos que deixar de lado
o apego aos nossos desejos para que possamos
aprender a servir do “jeito Sai”. Nunca devemos
esquecer que o objetivo final de cada dirigente
é a autotransformação.
Se queremos ser excelentes exemplos
do ensinamento de Swami, devemos nos
lembrar, em todas as nossas ações, de seguir
o nosso coração, mas também de usar nosso
discernimento mais fundamental. Os dirigentes
da OISSS passam por muitas provas; essas provas
têm um propósito importante e, portanto,
não devem ser um motivo de desistência. As
provas nos fazem abrirmos nossas mentes
e corações para escutarmos Vale a pena 45

lembrarmos, de tempos em tempos, que
Baba nos diz para nunca deixarmos Sua
Organização, especialmente quando
decepções ou divergências surgem, como
inevitavelmente surgirão.

dedicação e veneração. Esse é um ponto
muito importante. Muitas vezes, não
prestamos atenção nas palavras de Swami,
e como não entendemos completamente
a mensagem por trás delas, fracassamos
Só podemos nos denominar seguidores em alcançar a nossa meta.
de Sai quando colocamos em ação o Aprendi em todos esses anos servindo na
princípio de Sai – ou seja, o princípio do OISSS que, quando sou solicitada para
Amor. Isso é fácil de falar, mas não é fácil fazer algo, devo responder como se o
de seguir. Pessoalmente, concentro meus pedido viesse do próprio Swami. Dessa
esforços em Amar a Todos, Servir a Todos forma, o que quer que eu faça, eu faço
e Ver Deus em Tudo.
por Swami, e dou o meu melhor, porque
A OISSS atua em muitos países com nada menos que o melhor pode ser
diferentes línguas, tradições, culturas e oferecido a Ele. Vocês também dariam a
crenças. Mas é o Amor de Sai que nos une maior prioridade ao trabalho na OISSS se
para elaborarmos programas, projetos, soubessem que a tarefa veio do próprio
atividades, e para apoiarmos uns aos Swami.
outros, de modo que possamos falar ao Devemos sempre lembrar que o Amor é a
mundo com uma única “voz” – a “voz do fonte, o caminho e a meta da Organização
amor”.
Sai.
Swami diz que o verdadeiro propósito para
a existência de uma Organização que leva
Seu Nome é o de vê-Lo em todos e em cada
um, e de servir a todos com um espírito de

E

Sra. Alida Parkes,
Itália

s tudem

a vida das grandes
mulheres que foram modelos de
paciência, fortaleza, compaixão
e sacrifício. Eu desejo que vocês tomem
as rédeas da liderança e tragam a paz
e a prosperidade ao mundo por meio
de suas condutas ideais.
Sri Sathya Sai Baba, Divino Discurso no Dia das Mulheres
19 de novembro de 1995
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MULHERES –
PERSONIFICAÇÕES DO AMOR
E DA COMPAIXÃO
SRI SATHYA SAI BABA PODE SER Deus é inquestionável. Contudo, a beleza

da unidade na diversidade consiste em que
cada ser possa viver de acordo com o seu
próprio potencial e expressar o seu papel
especial na teia da vida. Se as mulheres
pararem de se comparar com os homens
e, em vez disso, se aprofundarem nas suas
próprias qualidades e delas extraírem
força, certamente serão mais felizes.
Ao estabelecerem os seus próprios
padrões e objetivos, cada momento
se tornará para elas um degrau na
jornada espiritual. Naturalmente, isso é
igualmente verdadeiro para os homens,
que também precisam seguir a própria
consciência para atingirem o seu pleno
potencial. A revolução de Sai Baba consiste
em desconstruir hábitos e preconceitos
arcaicos sobre os direitos espirituais e
o papel das mulheres, libertando-as
dos grilhões que limitavam a sua visão,
autoconfiança e possibilidades. Ao fundar
uma faculdade para mulheres antes
mesmo de dar início a uma para homens,
ao permitir às mulheres que cantassem
o mantra Gayatri e às meninas que
recitassem os Vedas, ao instituir um Dia
das Mulheres especial em homenagem
Muito se tem dito sobre igualdade de à condição feminina, Sri Sathya Sai Baba
direitos, porém isso às vezes contribui ajudou-nos a todos a ajustar a nossa visão e
para tornar ainda mais pesada a carga de a restaurar a nossa fé na “melhor metade”
trabalho das mulheres por elas estarem criada por Ele.
Sra. Katinka van Lamsweede,
tentando competir em um mundo de
Países Baixos
homens... A igualdade inerente à condição
de seres humanos sob a paternidade de
ACLAMADO COMO O RESTAURADOR
DOS VALORES DAS MULHERES. Ao
descrever as características e qualidades
das mulheres, Ele dá igualmente a
homens e mulheres a oportunidade de
não apenas valorizar, mas também de
reavaliar as contribuições das mulheres e
fortalece a sua posição no seio da família e
da sociedade. Embora Ele mencione nos
Seus Discursos numerosos exemplos das
altas conquistas das mulheres por meio
da sua integridade, fé, determinação e
entrega, estas continuarão a ser meros
ideais caso não procuremos desenvolver o
potencial interno que Deus nos concedeu.
Naturalmente, isto é verdadeiro tanto para
os homens quanto para as mulheres. Para
que os homens as respeitem pelas suas
maravilhosas capacidades, as mulheres
precisam adquirir conf iança para
identificar, desenvolver e demonstrar o
potencial que lhes foi dado por Deus. Em
outras palavras, as mulheres necessitam,
antes de mais nada, acreditar em si
mesmas, conf iar nas palavras de Sri
Sathya Sai Baba e ousar dar realce às
suas qualidades internas.

Katinka van Lamsweede foi
abençoada por ter sido chamada
a conhecer Sri Sathya Sai em 1990,
o que transformou a sua vida.
Atualmente é membro do Comitê
de Arquivo e instrutora em ESSVH
(Educação Sathya Sai em Valores
Humanos) com o Instituto de
Educação Sathya Sai Europeu.
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IDEAL SAI

JOVENS ADULTOS

INICIATIVAS E ATUALIZAÇÕES
“Jovens homens e mulheres, o bom destino do mundo, o progresso
do mundo depende da transformação da juventude hoje. Somente
quando os jovens se transformarem por meio de um bom caráter,
o mundo poderá experimentar as virtudes ideais”.

– Sri Sathya Sai Baba, 16 de julho 1997

UMA PARTE INTEGRAL DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL

SRI SATHYA SAI (OISSS) é o Programa Internacional Sai para Jovens
Adultos que realiza várias iniciativas mundiais com foco no seu amor por
Sri Sathya Sai Baba e Sua Divina mensagem. Os jovens adultos de todo
o mundo demonstram esforços estelares para servir à comunidade por
meio de muitos projetos de serviço e atividades de ajuda humanitária.
Eles continuam a mostrar liderança exemplar inovando e organizando
programas virtuais online, incluindo bhajans e outros sadhanas espirituais
dentro dos Centros Sri Sathya Sai locais, a nível nacional e de zona. Além
de todas as atividades de serviço, os jovens adultos organizam várias
conferências, festivais e acampamentos para promover a unidade e assimilar
os ensinamentos universais de Sri Sathya Sai Baba.
Visando atender à extensa gama de interesses e atrações dos jovens
adultos de todo o mundo, os programas são apoiados por onze Subcomitês
Internacionais de Jovens Adultos Sai, oferecendo oportunidades de
participação em projetos interessantes concebidos especificamente para
nutrir o crescimento espiritual. Os jovens adultos são muito próximos e
queridos de Sri Sathya Sai Baba.
O Programa Internacional de Jovens Adultos Sai forma uma base sólida
e holística para que os Jovens Adultos Sai alcancem os seus objetivos
espirituais. Rogamos para que o nosso amado Sri Sathya Sai Baba nos
mantenha em Seu Divino rebanho. Que Ele possa pensar através de nós,
falar através de nós, agir através de nós e amar através de nós; enquanto
dedicamos nossas vidas aos Seus divinos Pés de Lótus.
Para obter mais informações e atualizações sobre as iniciativas dos Jovens
Adultos Sai Internacionais, visite o nosso site https://sathyasai.org/ya or
contact yacoordinator@sathyasai.org

A Sra. Vahinie Pillay é uma devota de quarta geração de Sri Sathya
Sai Baba. Ela é a Coordenadora Internacional dos Jovens Adultos
da OISSS e supervisiona as atividades dos Jovens Adultos em mais
de 110 países em todo o mundo.
Ela é uma cantora e compositora que compôs muitas músicas
baseadas em valores. Profissionalmente, ela é consultora sênior
de auditoria para uma empresa líder de consultoria internacional.
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Atualizações do Comitê
Internacional de Jovens
Adultos Sai ao Redor do
Mundo
Os Jovens Adultos Sai desempenham um papel integral na OISSS. Eles
têm empreendido várias iniciativas e alguns destaques são apresentados a
seguir.
Sra. Vahinie Pillay, Sri Sathya Sai Sadhana de Amor

África do Sul, (SSSSDA)
Coordenadora Internacional de Jovens O Programa SSSSDA é um Satsang
Adultos baseado na web por meio de um programa

Sirva o Planeta (SOP)
A SOP é uma iniciativa de serviço de
alcance público mundial lançada em
outubro de 2013 e liderada pelos JAs da
OISSS. As duas mensagens que a SOP
defende são praticar o “Limite aos Desejos”
e aplicar os cinco valores humanos
universais: Verdade, Retidão, Paz, Amor
e Não violência, ao cuidar do nosso meio
ambiente e do planeta. O tema para 2022
é “Ame o Planeta para Servir ao Planeta”.

Oceano de Música (ODM)
O Subcomitê ODM incentiva os JAs de todo
o mundo a contribuírem com composições
e oferecimentos musicais originais e
inspiradores, bem como baseados em
valores. A série de álbuns de música para
jovens adultos da OISSS, Ocean of Music –
Vol 1 foi lançada no aniversário de 96 anos
de Swami e está disponível no Spotify.

Programa Internacional de Liderança
Sri Sathya Sai (PILSSS)
O PILSSS oferece treinamento de liderança
padronizado para os JAs de todo o
mundo com base nos ensinamentos de
Sri Sathya Sai Baba. Ele consiste em nove
módulos online que abrangem a vida e
os ensinamentos de Sri Sathya Sai Baba e
uma visão geral da OISSS. Mais de 2.000
jovens adultos se formaram com sucesso
no programa entre 2015 e 2021.

residencial fundado nos ensinamentos
de Sri Sathya Sai Baba. Este programa é
construído em torno dos fundamentos
da Autoconf iança, Autossatisfação,
Autossacrif ício e Autorrealização. Este
subcomitê se concentra em aumentar a
conscientização com o objetivo de ajudar
no crescimento espiritual de jovens
adultos em todo o mundo. O programa
também promove um ambiente positivo e
de aceitação, onde os JAs podem descobrir
o caminho para a Autorrealização,
compartilhando experiências em meio aos
vários desafios do mundo de hoje.

Engajamento Internacional de Jovens
Adultos (EIJA)
O subcomitê Engajamento Internacional
de Jovens Adultos Young Adults (EIJA)
visa fornecer aos Jovens Adultos Sai as
ferramentas, material e conhecimento
p a ra a p o i á - l o s e o ri e n t á - l o s n o
compartilhamento da Mensagem de
Sri Sathya Sai Baba, Seus Ensinamentos
Universais e o trabalho da OISSS em
eventos públicos, incluindo programas
inter-religiosos, fóruns públicos e eventos
comunitários.

Pathways (Caminhos)
O Subcomitê Internacional Pathways
(Caminhos) dos Jovens Adultos capacita o
aprendizado espiritual e o desenvolvimento
dos futuros JAs (de 18 a 22 anos) criando
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um forte sistema de apoio por meio de
orientação e estudo dos ensinamentos de
Sri Sathya Sai Baba em suas vidas diárias. A
faixa etária de 18 a 22 anos é uma das faixas
etárias mais importantes para os jovens
adultos, pois é um período de mudança
e, portanto, crucial para se ter uma maior
compreensão dos ensinamentos de
Sri Sathya Sai Baba ao tomar decisões
importantes na vida.

Gerenciamento e Análise de Informações (GADI)

e práticos de Sri Sathya Sai Baba. Essas
aulas mestras online cobrem uma ampla
gama de tópicos e são ministradas por
palestrantes que tiveram experiências
pessoais com Sri Sathya Sai Baba.

Grupo Internacional de Jovens Adultos
de Apoio ao Bem-Estar
O Grupo Internacional de Jovens Adultos
de Apoio ao Bem-Estar foi iniciado em
junho de 2020 para fornecer suporte aos
JAs em momentos de dif iculdade. Ele
abrange tópicos sobre estresse, depressão,
ansiedade e saúde mental. O feedback dos
JAs em relação a esta iniciativa tem sido
extremamente positivo. A curto prazo, a
perspectiva é continuar com a estratégia
atual, abrangendo uma gama mais
ampla de tópicos e, a longo prazo, a visão
é abranger todas as atividades de JAs da
OISSS.

O Subcomitê Internacional Gerenciamento
e Análise de Informações (GADI) apoia a
Organização Internacional Sri Sathya Sai
(OISSS) na aquisição, gerenciamento,
análise e comunicação de informações.
O GADI analisa dados e fornece insights
sobre o crescimento do programa
JA e desenvolve sistemas adequados
para tomada de melhores decisões e Equipe Editorial de Jovens Adultos Sai
planejamento de longo prazo.
A Equipe Editorial de Jovens Adultos Sai
Programa Internacional de Vedas para fornece conhecimento editorial para as
publicações e iniciativas internacionais de
Jovens Adultos
O Programa Internacional de Vedas para jovens adultos visando diversos materiais
Jovens Adultos lançou o seu primeiro mundiais, como o Relatório Anual da OISSS,
treinamento Vedas em 24 de abril de 2020. boletins internacionais para jovens adultos,
O programa oferece uma oportunidade anúncios, artigos, eventos e publicações
de ouro para os JAs adotarem o cântico mundiais.
dos Vedas e propagarem os Vedas. São Sai Young Adults Media Team
fornecidos material de aprendizagem The Sai Young Adults Media Team
interativos (áudio e texto) e realizadas aulas supports activities of the International
para iniciantes, intermediários e avançados YA Subcommittees and highlight the
com o objetivo de garantir que todos os activities of YAs from around the world.
jovens possam participar.
Through graphic design and video editing,
the team manages the SSSIO YA social
InSAIghts é uma iniciativa que envolve media accounts (Facebook, Instagram,
aulas mestras espirituais únicas destinadas and Twitter) to effectively communicate
a compartilhar os ensinamentos profundos these messages.

InSAIghts

Futuramente, compartilharemos com vocês os trabalhos
dos Jovens Adultos OISSS nas dez zonas da OISSS em todo
o mundo.

Sai Young Adults
https://sathyasai.org/ya
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Reflexões dos Jovens Adultos Sai

Uma iniciativa do Subcomitê Sri Sathya Sai Sadhana de Amor
(SSSSDA) é as Reflexões de Sai. Esta é uma forma de os Jovens
Adultos Sai em todo o mundo expressarem o seu amor por Sai,
partilhando das suas experiências e o impacto positivo em suas
vidas.
Contribuições com histórias de gratidão, ocorrências milagrosas
e interações com Sri Sathya Sai Baba são compartilhadas
periodicamente nos meios de comunicação social dos JAs.

Tanisha

Indonésia
Sou muito afortunada e abençoada por ter nascido de pais
que me apresentaram a Swami, ainda jovem. Há quinze anos,
formei-me no Instituto Real de Tecnologia de Melbourne, com
uma licenciatura em Tecnologia da Informação. Enquanto eu
esperava pelo visto permanente de residência na Austrália, voltei
à minha cidade natal e comecei a me candidatar a empregos.
Eu me rendi a Swami e também ampliei meus esforços ao me
candidatar a muitos empregos.
Depois de algum tempo, eu e a minha mãe nos encontramos
com um casal indiano. Enquanto conversávamos, a minha mãe
mencionou que eu estava à procura de emprego. Trocamos
números de telefone e depois nos separamos.
Algumas semanas depois, recebi uma chamada me pedindo para
comparecer a uma entrevista. Pensando que era para um dos
trabalhos para os quais me candidatara, fui à entrevista. Quando
entrei e conheci o entrevistador, não era outro senão o homem
que minha mãe e eu tínhamos encontrado algumas semanas
antes. Ele era o chefe do departamento de TI e concordou em me
recrutar como estagiária. Eu estava tão agradecida a ele e aceitei
o trabalho. Esse trabalho foi fundamental para moldar a pessoa
que me tornei hoje.
Com o passar do tempo, percebi que era tudo Leela (jogo) Divino
de Swami. O nome da empresa era “Saipem” (SAI-pem)! Primeiro
pensei nisso como uma coincidência. Logo percebi que quando
alguém se rende a Swami, torna-se uma “Saincidência”. Até o
presente momento, o meu trabalho sempre continuou a ser
realizado sob a Sua orientação e bênçãos.
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Em 2011, me candidatei a uma escola de pós-graduação
em Genebra, Suíça. Muitos processos administrativos acabaram
se tornando mais complicados do que eu esperava. Senti-me
completamente sozinho e queria que Swami me provasse que
Ele estava cuidando de mim. Uma noite, depois de recitar 21
Oms, pedi claramente que Ele me provasse que estava lá para
me ajudar. Fui para a cama e, alguns minutos depois, acordei
para verificar o meu e-mail. Recebi um e-mail de alguém que se
inscreveu no meu canal do YouTube. Cliquei no perfil e descobri
que era um canal com vídeos de Swami! Senti-me seguro de que
Swami havia mostrado Sua onipresença. Eventualmente, tudo
acabou funcionando perfeitamente! Na verdade, Swami tem uma
conexão pessoal com cada um dos Seus devotos e responde
à sua oração sincera em perfeito tempo divino, fornecendo

Sinto-me muito abençoada por fazer parte da missão Sai
Avatárica. Nascida e criada numa família cristã, os valores
sagrados foram incorporados em mim. Com profunda
gratidão ao meu querido Swami, minha vida mudou quando
Ele a adentrou. Swami me deu muitas bênçãos e lições através
das quais eu cresci.
Nos últimos anos, enfrentei algumas situações desafiadoras na
minha vida. Embora eu nunca desistisse de nada, comecei a ter
dúvidas sobre retidão, justiça e verdade. Às vezes, sentia que
minha fé em Deus estava sendo testada e rezava a Swami pela
Sua orientação Divina. Ele me mostrou através de vários sinais que
sempre está comigo. Num dos darshans em Puttaparthi, depois
de intensa oração, o vibhuti manifestou-se no meu crachá. Essa
experiência me fez perceber que Ele está cuidando de mim como
uma mãe amorosa e a materialização foi uma bela demonstração
de Seu imenso amor e graça.
Durante os desafios que enfrentei, Swami era o único em
quem podia confiar. Aprendi a importância de me permitir
ouvir a Sua voz e segui-Lo. Também senti que nunca estou
sozinha ou abandonada. Tudo o que eu precisava fazer era me
render à vontade Divina de Swami à medida que Seu plano se
desenrolasse. Sei que Swami está sempre comigo, protegendome e guiando-me.
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O Ser Humano,
a Natureza &
Deus

Reverencie a Natureza como Deus
A Natureza é a Melhor Professora
Para alcançarmos o domínio sobre nós mesmos,
podemos olhar para a Natureza como um professor
valioso. O amor é a força motriz da Natureza. Este Amor
se expressa pela doação incessante e abnegada aos
outros. Toda a vida prospera na base do Amor e do
Serviço - um reflexo puro do Divino. Nós, humanos,
fomos projetados para nos comportarmos da mesma
maneira e, como a Natureza, para refletir nosso Eu mais
elevado, que também é Divino. No entanto, a Natureza
não se desvia de seu dever dhármico, ao contrário de
muitos de nós humanos.
“Pássaros e animais não precisam de encarnação
divina para guiá-los, pois eles não têm inclinação
para se afastar de seu dharma. Só o homem
esquece ou ignora o objetivo da vida.”
– Sri Sathya Sai Baba, 25 de dezembro de 1978
Para nos conectarmos e aprendermos com a Natureza,
temos apenas que nos afastar do mundo construído
pelo homem em que habitamos e encontrar os cantos
e recantos onde a Natureza ainda é abundante. Pode
ser uma floresta ou um campo aberto, próximo a um
grande corpo de água ou um pequeno riacho saudável,
ou pode ser sob uma árvore madura – qualquer lugar
onde se pode observar e sentir o coração da Natureza
batendo. Uma vez lá, podemos entrar no espaço
silencioso e nos conectar através de nossos próprios
corações. Podemos fechar os olhos e ouvir, sentindo
que a Natureza não está apenas “lá fora”, mas também
dentro de nós. Ou podemos manter nossos olhos e
todos os nossos sentidos abertos para absorver tudo o
que ressoa com a Divindade.
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“Agora eu realmente acredito
que nós, nesta geração,
precisamos entrar em acordo
com a Natureza, e eu acho que
nós somos desaf iados, como
humanidade, de um jeito como
nunca antes, a provar nossa
maturidade e nosso domínio,
não sobre a Natureza mas sobre
nós mesmos.”
Rachel Carson, Silent Spring, 1962
Tina Schweickert
vive no Oregon,
EUA , e integra
o Comitê de
Sustentabilidade
A m b i e n t a l
da
OISSS.
Anteriormente
atuou
como
conselh eira n o
programa de
Jovens e Adultos e como vice-presidente
da Região 6, nos EUA. Em 2005, foi
publicado seu livro “Tread Softly: Sathya
Sai Baba’s Teachings on Nature and
the Environment”. O livro entrelaça
as experiências de Tina na carreira
ambiental como administradora
da fazenda de sua família com os
ensinamentos de Sai Baba, e traz as
interações entre a autora e Sai Baba.

“

“Sai Baba deixou claro que Sua missão
será bem-sucedida e que a vida na Terra
irá melhorar para todos os seres, não só
os humanos.

“Qual é a lição a ser aprendida com a
observância da Natureza? É... estar
sempre ativo no cumprimento de seu
dever. É porque a Natureza cumpre
incessantemente seu dever que o mundo
é capaz de obter tantos benef ícios
sagrados.”
– Chuvas de Verão 1990, cap.10

A Natureza e Sathya Sai Baba –
Exemplos de Serviço Amoroso
Como a Natureza, Sathya Sai Baba
demonstrou como viver uma vida de puro
serviço amoroso. Ele também nos deixou
uma inf inidade de ensinamentos para
continuarmos instruindo e iluminando o
caminho para o nosso Eu Divino. E Ele deixou
claro que caminhar por esse caminho é o
propósito essencial da vida humana, e Ele
nos prepara para caminhar em harmonia
com a Natureza para proteger e preservar a
vida na Terra.
“Toda a educação que você busca não é
para você somente. É para ajudar os seus
semelhantes, os seres vivos que são seus
semelhantes como pássaros, animais e
insetos. Somente então, a educação que
você adquiriu se torna significativa.”
– Sri Sathya Sai Baba, 22 de novembro de 2007
O que acontece quando não fazemos como
a Natureza e Sai Baba nos ensinam? Para
saber a resposta, basta olhar para a falta
de comunidades ecológicas saudáveis em
nossas cidades e no campo; respirar o ar
poluído de uma grande cidade; observar
como nosso clima se tornou mais severo,
desviando-se de seu padrão habitual;
assistir às notícias sobre mais uma espécie
ameaçada; florestas e áreas residenciais
devastadas por incêndios; ou cidades e
aldeias destruídas por inundações violentas,
tornados, furacões... e a lista continua.

Há uma razão pela qual a Natureza prospera
em amar e dar. Funciona! Os seres humanos,
em vez disso, vêm tirando imprudentemente
da Natureza há séculos, o que aumentou
exponencialmente após o início da revolução
industrial, há 250 anos. Mas tudo isso está
mudando agora.
Testemunhar os muitos exemplos de
devastação causada pelo homem está
levando muitas pessoas a questionar nosso
lugar no planeta. Estamos começando
a acordar em grande escala. Vemos o
mal que estamos causando e estamos
chegando mais perto de entender a origem
do problema, que não é outra coisa senão
nossa mente instável desconectada do
nosso coração espiritual. A hora é propícia,
a hora é agora, de despertar para o nosso
papel espiritual como membros humanos
do planeta Terra.

Mensagem de Sai Baba sobre o Meio
Ambiente
Há muito tempo, Sai Baba prometeu que as
coisas melhorariam e que Sua missão teria
sucesso. Ela está tendo sucesso agora por
todos nós estarmos fazendo da maneira
como Ele tão amorosamente nos instruiu.
E Sua influência alcança muitos que nem
sequer conhecem a fonte dessa sabedoria.
Ela se torna onipresente por meio dos fios de
amor e serviço que foram lançados por toda
a Terra através dos devotos que Ele atraiu de
todas as partes do mundo.
A mudança em seus corações e mentes
e sua concentração n’Ele, em Seus
ensinamentos, na recitação, no canto, no
serviço, tudo isso tem reverberado através
das comunidades de maneiras que sequer
podemos compreender. Lembrem-se, esta
Missão começou com Shirdi Sai, que nasceu
no início do século XIX. As vidas de apenas
duas das três Encarnações perpassam um
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período de 180 anos. E, como sabemos,
ainda não acabou. Sai Baba deixou claro
que Sua missão terá sucesso e a vida na
Terra vai melhorar para todos os seres, não
apenas para os seres humanos. Somos parte
integrante desse sucesso. Todos nós temos
que fazer nossa parte e manter o rumo.
“... a adoração a f im de promover a
felicidade e a paz dos seres vivos... Essa é
Minha missão, Minha resolução, Minha
Vontade, Meu Voto – o plantio do amor
em cada coração humano. O Senhor
é amor; o amor é o Atma mais alto
(Paramatma). Se vocês encherem seus
corações de amor, então o ódio, a inveja,
a ganância e o egoísmo não poderão
entrar nele. Não haverá devastação para
uma Terra cheia de amor.”
Sri Sathya Sai Baba, 25 de dezembro de 1961

A Prática dos Valores Humanos é a
Resposta
Podemos começar a cocriar uma “Terra
cheia de amor” entendendo como os cinco
valores humanos universais nos ajudam a
construir um relacionamento forte e íntimo
com a Mãe Terra. Os valores da Verdade,
Retidão, Paz, Amor e Não Violência estão
dentro de nós, e o objetivo mais elevado de
nossa experiência humana é manifestá-los
em nossas interações com as pessoas e com
o meio ambiente, com a Natureza e a Mãe
Terra. Quando vivemos em sintonia com
esses valores, a Mãe Terra é preservada e
protegida.
O valor da Verdade nos inspira a
passarmos algum tempo na Natureza para
experienciarmos diretamente a onipresença
de Deus. Isso fortalece nossa vontade de
evitarmos ações que prejudiquem a Terra
e os seus seres, bem como as águas, a
atmosfera e o solo. A verdade nos diz que
está em nossas mãos nos transformarmos —
para nos darmos conta dos seres espirituais
que somos, de modo que nos concentremos
menos nos bens materiais e mais na
bondade espiritual.
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A Retidão consiste em viver com um senso
de justiça, honrando a verdade de que todos
os seres, incluindo os animais, as plantas e as
futuras gerações, dependem da abundância
da Natureza. Ficamos conscientes de nosso

dever e de nossas responsabilidades como
guardiões da Terra. Estabelecemos um
limite aos nossos desejos e limitamos nosso
uso dos recursos naturais e de energia;
minimizamos nossa pegada de carbono
instalando painéis solares ou outras opções
de energia sustentável; não desperdiçamos
comida, e usamos o dinheiro e o tempo
economizados para ajudar outras pessoas.
Quando caminhamos em Paz, mantemos
nossa equanimidade apesar dos distúrbios
no mundo. Estamos preparados para auxiliar
outras pessoas em aflição — especialmente
aquelas atingidas por desastres decorrentes
de ações humanas que perturbam o
equilíbrio da Natureza. Buscamos a
felicidade que não vem da riqueza material,
do conforto ou do consumo excessivo. Somos
gratos pelos presentes que recebemos da
Natureza e demonstramos nossa gratidão
através da oração.
Quando agimos com Amor pela Mãe Terra,
não podemos deixar de sentir compaixão
pelo sofrimento dos outros e procuramos
maneiras abnegadas de ajudar. Sentimos
uma unidade com todos os seres e oramos
para que sejam felizes. Damos nosso melhor
para não poluir ou desperdiçar recursos, ao
mesmo tempo em que aproveitamos as
oportunidades para aliviar o sof rimento,
ajudando a limpar lixo plástico que poderia
acabar no oceano prejudicando a vida
marinha, ou contribuindo com a limpeza
ou a reconstrução sustentável de locais
vitimados por desastres.
A Não violência é uma virtude essencial para
todos os que querem viver em harmonia
com a Mãe Terra. É tanto um estado de
espírito quanto uma prática na vida diária.
Em nossos pensamentos, palavras e atos,
seguimos a máxima de Ajudar Sempre,
Ferir Jamais. Por exemplo, evitamos todo
produto que é conhecido por prejudicar
outros seres durante seu teste, produção
e/ou descarte. Providenciamos um refúgio
para aqueles que foram prejudicados pelo
desenvolvimento humano, plantando
árvores e criando habitat para aves, insetos
e animais. Nós nos posicionamos quando
vemos injustiças e danos sendo causados.

Embora às vezes possamos nos desesperar
ao vermos o estado atual do nosso planeta,
é precisamente num momento como esse
que devemos reafirmar nossa fé e nossas
convicções, e redobrarmos nossos esforços
para proteger a Mãe Terra.
“Alguns incidentes acontecendo neste
mundo podem abalar sua fé em Deus.
Mas se vocês se agarrarem à sua fé
com firmeza, poderão corajosamente
enfrentar qualquer situação.”
- Sri Sathya Sai Baba, 26 de dezembro de 2007

Iniciativas Go Green da OISSS
Nas comunidades Sai em todo o mundo,
as pessoas estão se unindo para colocar
suas convicções em prática. Uma pequena
amostra de projetos humanitários
ambientais inspirados por Sai inclui:
1.

Plantio de árvores para criação de habitat;
controle de erosão e melhoria de bacias
hidrográficas na Austrália, Azerbaijão,
Canadá, Brasil, Colômbia, República
Tcheca, Quênia, Nova Zelândia, Rússia,
Suriname e Tailândia;

2. Limpeza de rios e praias na Croácia,
Equador, Malásia, Ilhas Maurício, México,
Cingapura, África do Sul e Taiwan;
3. Cuidado de animais doentes e
abandonados na Áustria, Guatemala e
Ucrânia;
4. Criação de projetos inovadores de
reciclagem/reuso na Eslovênia, Alemanha
e Hungria;
5. Recolhimento de comida f resca que
seria perdida em fazendas, mercados e
restaurantes, e a doação destes alimentos
para pessoas em necessidade nos EUA ;
6. Realização de retiros sobre educação
ambiental e planejamento de serviços
ecológicos em diversos países.

Esses e muitos outros projetos são
destacados em boletins criados pelo
Comitê de Sustentabilidade Ambiental
da OISSS e publicados na plataforma
de sustentabilidade ambiental:
https://sathyasai.org/environmentalsustainability. A plataforma está repleta
de informações sobre como cada
indivíduo e os Centros Sri Sathya Sai
em todo o mundo podem praticar a
sustentabilidade ambiental, incluindo
checklists para práticas pessoais e
gerenciamento de retiros e reuniões.
O site conta com artigos inspiradores
e vídeos sobre a Natureza e sobre os
ensinamentos de Sri Sathya Sai Baba,
com acesso a citações para uso em
Círculos de Estudo ou em reflexões
pessoais. Encorajamos você a aproveitar
os muitos recursos ali disponíveis.
“O sadhana espiritual signif ica
considerar uma montanha ou uma
árvore, uma flor ou o oceano, como
meios de se atingir a realização Divina.”
–Sri Sathya Sai Baba, 29 de dezembro de 1985
Entrando neste novo ano, faremos bem em
expandir nosso sadhana pessoal e coletivo
a fim de aprofundarmos nossa relação com
a Natureza. Podemos orar, recitar, cantar
e meditar sobre o Divino na Natureza ao
mesmo tempo em que buscamos viver de
forma mais sustentável.
As intenções e os pensamentos positivos
para termos um ambiente puro e o
desenvolvimento de nosso senso de unidade
com toda a Criação são forças poderosas
para o bem. E todas as ações de serviço à
Natureza também servem à extraordinária
missão do nosso bem-amado sadguru Sri
Sathya Sai Baba.

Tina Schweikert,
EUA

Centro de Sustentabilidade Ambiental
https://sathyasai.org/environmental-sustainability
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EDUCAÇÃO
SATHYA SAI

EDUCAÇÃO SATHYA SAI EM
VALORES HUMANOS
OS PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO
S AT H YA S A I E M VA L O R E S
HUMANOS estão sendo disseminados
através das atividades de uma rede sustentável
de Institutos de Educação Sathya Sai, Escolas
Sathya Sai, Projetos de Educação Sathya Sai em
Valores Humanos de todo o mundo.

Para avançar no importante trabalho
realizado pelos educadores de ESSVH em
todo o mundo, o Comitê de Educação, sob a
autorização da Fundação Mundial Sathya Sai,
está estabelecendo várias plataformas para
aprendizado on-line e compartilhamento de
informações e experiências.
Para garantir a autenticidade da Educação
Sathya Sai em Valores Humanos (ESSVH)
baseada na filosofia do Educare e na pedagogia
da Educação Integral, o CE empreendeu
uma importante iniciativa de pesquisa, para
promover e apoiar o desenvolvimento do
caráter e a excelência acadêmica como um dos
principais objetivos da educação. Este projeto
de pesquisa é liderado pela Dra. Margaret
Taplin. Há duas principais razões por quê a
pesquisa sobre a ESSVH é importante.
Em primeiro lugar, ajuda a avaliar os efeitos
dos projetos de ESSVH em crianças, jovens,
professores, famílias e comunidades e fornece
dados sobre como os professores de ESSVH são
melhor introduzidos na sua utilização. Isso pode
nos ajudar a entender como o treinamento em
ESSVH pode ser melhorado.
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“Você deve confiar mais no seu coração
espiritual do que no seu coração físico. Qualquer
coisa que seja feita com amor e pureza de
coração irá lhe trazer bem-aventurança.”
– Sri Sathya Sai Baba, 17 de agosto de 2005

Em segundo lugar, é importante mostrar mais óbvios - tais como comportamento
aos educadores tradicionais como a ESSVH e concentração melhorados, saúde mental
pode melhorar vidas.
e emocional mais equilibrada e resultados
O programa de pesquisa responderá a acadêmicos ainda melhores – e para os
perguntas sobre como ensinar melhor a aspectos mais sutis da transformação
ESSVH e como despertar maior interesse. interior, como entender “Quem sou eu?”
e o que é preciso para desenvolver a
COMO ENSINAR MELHOR A ESSVH verdadeira felicidade duradoura. Isso pode
Isso pode ser explorado perguntando, por
ser feito através da coleta de histórias sobre
exemplo:
transformação de alunos, professores e
z Como podemos melhor ajudar as
pais.
crianças a aceitar a ESSVH?
Outra importante mensagem que a
z Como os professores se desenvolvem
comunidade em geral deseja saber é
como professores de ESSVH?
como a ESSVH benef icia os membros
das famílias das crianças e a comunidade
z O que os professores acreditam e
entendem sobre a ESSVH? E como como um todo.
podemos utilizar essa informação para
ajudá-los a crescer como professores
de ESSVH?

A f im de ilustrar o impacto da ESSVH
em todo o mundo, as edições futuras
fornecerão algumas ilustrações de como
a ESSVH ajudou a trazer mudanças na
Como Criar Maior Interesse na
vida das pessoas. Descreveremos como as
Comunidade como Um Todo
Uma das nossas tarefas mais importantes crianças e suas famílias se transformaram
é mostrar ao ensino regular e às depois de participar de vários projetos de
comunidades mais amplas que a ESSVH ESSVH. Também mostraremos como os
tem algo único e muito necessário para professores aprenderam a lidar melhor
contribuir para a sociedade; mostrar como com seus problemas prof issionais e
a ESSVH pode mudar suas vidas e ajudá-los pessoais depois de adotar estratégias da
a lidar com seus problemas profissionais ESSVH em suas próprias vidas.
e pessoais; que vale a pena empregar
COMITÊ DE EDUCAÇÃO DA OISSS
tempo na ESSVH, tanto pelos impactos
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Professor dos
Professores
O PROGRAMA SATHYA SAI DE EDUCAÇÃO EM

Valores Humanos (PSSEVH), baseado na filosofia de ‘Educare’, é
um compromisso sincero e vitalício, que é pessoalmente a joia mais
preciosa que descobri no oceano de ensinamentos universais de
Sathya Sai Baba! Sinto uma imensa e profunda gratidão ao nosso
querido Swami, que constantemente nos guia para descobrir a
fonte eterna e duradoura de amor e sabedoria que reside dentro
de cada um de nós.
Os ensinamentos de Sathya Sai são universais. Sua mensagem
de Amor tem um impacto enorme, não apenas nos devotos Sai,
mas também é de grande benefício para o mundo inteiro. Tive a
preciosa oportunidade de trabalhar como professora nos últimos
17 anos, aplicando o programa SSEVH em nível pessoal e em sala
de aula nas escolas internacionais privadas em que trabalhei.
Como diz Swami, “Educare” significa trazer à tona os valores
humanos latentes que temos dentro de nós e traduzi-los em ação.
Trabalhando com alunos do jardim de infância, do ensino
fundamental e médio, ao longo dos anos, compreendi que é
preciso primeiro ter a profunda confiança e a firme convicção de
que essa fonte de sabedoria já está lá, dentro de cada uma dessas
almas ternas. A partir daí, como educadores, nosso dever é criar o
ambiente e a cultura de amor certos para ajudá-los a trazer para
fora essa sabedoria. Assim, através da arte da autoindagação,
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Sat hya Sai é de
fato meu Eterno
Companheiro.
Onde e quando
praticamos e
compartilhamos
Sua Mensagem, Ele
estaá presente!

aprendendo a mergulhar profundamente
dentro de nós mesmos para ‘trazer para
fora’ esse conhecimento interior latente,
sintonizando nossa ‘Cabeça, Coração
e Mãos’, e observando nossas palavras,
pensamentos, ações, caráter e coração,
embarcamos juntos em uma aventura
todos os anos para descobrir e manifestar
esses tesouros maravilhosos que todos nós
temos dentro de nós, e garantir que eles
brilhem com mais brilho dia após dia!
Traz imensa gratidão ao meu coração
compartilhar uma história pessoal muito
significativa relacionada ao impacto da
presença de Swami em minha vida. Swami
deixou Seu corpo físico no dia 24 de abril de
2011, durante a Páscoa. Eu estava de férias
quando isso aconteceu. Nós nos reunimos
no Centro Sathya Sai de Madri, Espanha,
para cantar canções devocionais, orar e
estarmos juntos no espírito de satsang
e profunda gratidão, como os devotos
fizeram em muitos lugares ao redor do
mundo.
Quando voltei para a escola no primeiro
dia após as férias da Páscoa, senti que algo
estava diferente, mas não tinha certeza
do que era. Quando entrei na sala de aula,
o pensamento que tive foi: “Swami, esta
é a primeira vez que vou compartilhar
todos esses tesouros divinos que Você me
ensinou sem Você realmente estar ali”.
Fiquei espantada com esse pensamento
porque eu disse: “Sem Você estar ali?
Mas Swami está aqui!” Então, eu apenas
observei este pensamento.
Quando entrei na sala de aula, as crianças
olharam para mim, me abraçaram depois
de um longo período de férias, e sentamos
todos juntos. Então, começamos a falar
sobre suas férias e uma garotinha olhou
para mim e disse: “Senhorita Raksha,
você está um pouco diferente hoje”. Eu
disse: “Eu?” Ela continuou: “Sim, você
parece um pouco triste. No entanto, não
é uma tristeza normal, você realmente
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parece... não sei, é uma tristeza estranha,
eu quero dizer.” Fiquei espantada com a
profundidade de uma criança de 5 anos
me dizendo isso.

classe e disse: “Você disse que tudo o que
você nos ensina, você aprendeu com seu
Professor especial?” Confirmei: “Sim, foi
isso que acabei de dizer”. Ela afirmou com
Q u a n d o a s c r i a n ç a s e s t a v a m firmeza: “Espere um minuto, Srta. Raksha,
compartilhando coisas sobre suas férias, isso signif ica que não aprendemos
elas estavam falando sobre valores, dando nada de você! Tudo o que aprendemos;
exemplos de como elas os aplicam em aprendemos a partir dEle!”
suas vidas diárias e os levam de volta para Isso me levou de volta ao meu pensamento
casa e compartilham esses ensinamentos inicial, quando pensei: “Swami, esta é a
universais com sua família e amigos primeira vez que vou compartilhar o que
também. Então, compartilhei com elas e Você me ensinou sem que Você esteja
com essa garotinha, Carolina, o que havia aqui”. E a resposta que recebi de dentro
acontecido. Eu disse: “Sabe de uma coisa, foi: “Sempre estive com você, estou com
Carolina? Talvez você tenha visto algo que você e sempre estarei com você”.
eu não vi. Talvez eu esteja um pouco triste. Desde aquele dia até o momento presente,
Porque, sabe, todas essas coisas bonitas com esta preciosa garantia, meu coração
que você diz que aprendemos juntos... espiritual sabe e sente profundamente
Bem, na verdade eu as aprendi também que Sathya Sai é de fato meu Eterno
com um Professor muito especial e esse Companheiro. Onde e quando praticamos
Professor não vive mais f isicamente.” e compartilhamos Sua Mensagem, Ele
Então, ela disse: “Ah, seu Professor morreu. está presente! E nos momentos em que
Agora eu entendo, você está triste com isso, podemos escorregar e cair, assim como
não está?” Com sua bela inocência, outra um pai amoroso e um amigo verdadeiro,
criança acrescentou: “Bem, f icaríamos Ele também está lá para nos ajudar a
muito tristes se você morresse também, ‘sintonizar’ novamente. Obrigada, querido
Senhorita Raksha!”.
Swami, por sua constante presença,
Então Carolina parou de repente, como se inspiração e orientação.
tivesse descoberto algo muito importante
Sra. Raksha Mahtani,
e disse: “Espere um minuto, senhorita
Espanha
Raksha! Eu entendi isso direito?” E então,
ela se levantou e na f rente de toda a

A Sra. Raksha Mahtani vive na Espanha. Ela é a Coordenadora
Central para a França, Suíça, Espanha, Itália, Croácia e Eslovênia
da Zona 6, bem como a Coordenadora Adjunta Zonal de Jovens
Adultos. Raksha é membro do Comitê de Educação e do Comitê
de Expansão da OISSS. Ela também é membro do corpo docente
do Instituto Sathya Sai de Educação da Europa do Sul desde 2009.
Raksha trabalha na área da Educação há mais de 17 anos e
promove a excelência humana, inspirada na filosofia Educare
ensinada por Sri Sathya Sai Baba.
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Unidade

Sathya Sai

Onderwijs

Para Sempre
A unidade é a força que nos une para sempre,
Com amor e compreensão que nos mantém juntos,
A unidade aproxima as pessoas quando elas mais precisam,
Tendo a certeza de que ninguém ﬁca para trás.
A unidade precisa ﬂuir em todos os lugares,
Na família, na comunidade e no mundo,
Amizade, cooperação, compreensão e serviço
Ajudam a todos a se unirem em paz e harmonia.
Famílias e nações fortemente unidas,
Todos unidos em amorosa unidade,
São mais fortes diante do infortúnio,
Pois todos tiram das diﬁculdades para os momentos felizes.

Ilustração de
Ananya | EES Grupo 3 | EUA

A família é o campo de treinamento,
A unidade mais importante do mundo,
Os membros da família precisam estar unidos em paz e boa vontade
Pois dois é melhor do que um.
Irmãos e irmãs precisam trabalhar juntos,
Pois a força divina está em ser um,
Estar unidos é a maneira amável de viver,
Para alcançar um mundo amoroso e pacíﬁco.
John | EES Grupo 3 | Reino Unido

Ilustração de
Koushik | EES Grupo 4 | EUA

Reflexões Sobre O Shivaratri
Sharavan | EES Grupo 4 | EUA

A lição do Shivaratri é que os devotos devem cultivar pensamentos bons e sagrados. Eles devem se preencher com
pensamentos divinos. Eles devem procurar tornar-se um com o Divino, reeetindo sobre sua divindade inerente. Se
você entoar constantemente o nome de Deus, a realização de Deus virá no devido tempo.
Sri Sathya Sai Baba, 26 de fevereiro de 1998

Om Sri Sairam.
Um dos meus festivais favoritos do ano é o Maha Shivaratri.
A razão é que quando eu estava na EES Grupo 1 e Grupo 2,
meus pais me deixavam car acordado até as 2 da manhã
e eu tocava a kanjira (pandeiro) enquanto quase adormecia.
Também era um momento de orgulho contar aos meus amigos e familiares
que eu cava acordado até depois da meia-noite para os bhajans de Shivaratri.
Outra coisa que aprendi durante a época de Shivaratri é o Lingashtakam.
Aprender a cantá-lo foi deenitivamente algo que eu gostei. Meu bhajan favorito de todos os
tempos dedicado a Shiva é
Gangadhara Hara Gangadhara Hara Kailasa Nadha Prabhu Sankara
Bhavanasha Bhava Bandha Vimochana
Sathya Sai Shiva Shankara (2)
Outra lembrança maravilhosa são nossos mestres (gurus) da EES nos contando a história do
Samudra Manthan (Agitação do Oceano de leite).
Todo ano é a mesma história, mas a mensagem que tirei dela mudou ao longo do tempo.
Agora, como aluno do grupo 4 da EES, a mensagem que recebi não é apenas a história,
mas também o signiicado por trás dela.
Por exemplo, os devas (Semideuses) são os positivos e asuras (Demônios)
representam o negativo de nosso próprio eu.
Eles sempre existem na mente humana.
Precisamos constantemente agitar nossa mente usando o poder do discernimento.
Como resultado desse processo, podemos sofrer algum sofrimento e dor.
Tudo o que temos a fazer é oferecê-lo ao nosso querido Senhor e seguir em frente.
Pode haver distrações, mas não devemos perder o foco.
Em última análise, alcançaremos nosso objetivo (autorrealização - Amrit).
Para não nos perdermos, temos que lembrar constantemente que Deus está sempre presente
durante todo este processo como a tartaruga segurando a montanha para que ela não afunde no
oceano.

¡Jai Sai Ram!
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Compartilhando
Seu Amor e Sua
Mensagem

Disseminação dos
Valores Humanos
“Vão a todos os cantos do mundo e
compartilhem a Minha mensagem.”
– Sri Sathya Sai Baba, novembro de 2004

A MISSÃO DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL SRI SATHYA SAI
(OISSS) é ajudar o maior número possível de pessoas a avançar em
sua própria consciência espiritual. Isso não significa que devemos
tentar converter os outros em seguidores Sai, mas, como membros
da OISSS, temos o dever e a responsabilidade de compartilhar a
mensagem de Swami: uma mensagem de que Deus existe, que
Ele está em nossos corações, que Ele é o nosso verdadeiro Eu – e
que há um caminho para perceber essa verdade eterna. O caminho
é praticar os Valores Humanos em todos os aspectos das nossas
vidas. Assim, conforme Sua instrução também, temos o dever e
a responsabilidade de seguir a Sua instrução com o objetivo de
compartilhar a Sua mensagem.
A OISSS iniciou em 2017 um Comitê de Expansão nesse sentido, para
intensificar os esforços de realização dessa tarefa.
O Comitê de Expansão identificou quatro programas para atingir esse
objetivo:
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z

Encontros Públicos

z

Caminhada por Valores

z

Engajamentos Comunitários.

z

Atividades Inter-religiosas

Além disso, a mensagem de Swami é compartilhada
através de vários projetos como ‘Ame a Todos Sirva a
Todos’ (LASA em inglês), Servir ao Planeta, Dia da Paz
Global, Dia dos Valores Humanos, etc.
Antes da pandemia do COVID-19, muitos membros
Sai em todo o mundo implementaram projetos
relacionados a Encontros Públicos, Caminhada por
Valores, Atividades Inter-religiosas e Engajamentos
Comunitários, compartilhando a mensagem universal
de Sathya Sai sobre Valores Humanos com o público
em geral. Durante a pandemia do COVID-19, essas
atividades estão sendo realizadas online em cada
região/país, alcançando grandes audiências com uma
disseminação mais ampla da mensagem espiritual
universal de Sri Sathya Sai Baba.
Nós compartilhamos os Valores Humanos Sai através
das redes sociais, e por meio da página Values Transform:
https://valuestransform.org O objetivo dessa página é
criar uma maior consciência desses valores inerentes
que residem dentro de cada um de nós e são comuns
a todos, a fim de trazer à tona tais Valores Humanos
universais e colocá-los em prática em nosso cotidiano,
difundindo-os por todos os cantos do mundo.
Além disso, duas vezes por semana, às quartas e
sextas-feiras, são postados no Facebook temas da
página Values Transform: https://facebook.com/
valuestransform Destaca-se a criação da página Gems
Of Eternal Wisdom onde, uma vez por semana, às
segundas-feiras, as citações de Sri Sathya Sai Baba são
postadas para todos os públicos: https://facebook.com/
GemsOfEternalWisdom
Marco Fulgenzio,
Itália

https://valuestransform.org
https://facebook.com/valuestransform
https://facebook.com/GemsOfEternalWisdom

Marco Fulgenzio é Coordenador Central Adjunto
da OISSS para a França, Suíça, Espanha, Itália,
Croácia, Solenia, GB e Irlanda da Zona 6. Ele é
um membro ativo da OISSS da Itália desde 1994.
Conheceu Sri Sathya Sai Baba em Prashanti
Nilayam em 1982. Em 1993, Swami aconselhou
Marco a servir na OISSS, onde ocupou vários
cargos, incluindo o de Presidente do Conselho
Nacional da Itália.
Marco serviu por 40 anos como professor e
administrador escolar.
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Próximos Evento
Online da OISSS
A OISSS veio conduzindo eventos online para compartilhar o amor de Swami, Sua
mensagem, e obras com todos ao redor do mundo. Alcançamos centenas de milhares de
pessoas através destes eventos online..
Iremos atualizar os eventos online da OISSS periodicamente. Por favor, visitem sathyasai.
org para maiores detalhes.
Data do Evento Online

Dia

Festival/Evento

1-2 de março de 2022

Terça-feira, Quarta-feira

Maha Shivaratri

9-10 de abril de 2022

Sábado, domingo

Akhanda Gayatri

23 & 24 de abril de 2022

Sábado, domingo

Aradhana Mahotsavam de Sri
Sathya Sai

6 & 7 de maio de 2022

Sexta-feira, sábado

Dia de Easwaramma

14 & 15 de maio de 2022

Sábado, domingo

Buddha Purnima

Fiquem em contato com as notícias e atividades da OISSS
visitando os websites da OISSS e seguindo/assinando os vários
canais de comunicação abaixo..
Click em cada ícone ou nome para visitar o site.

Facebook

Instagram

WhatsApp

Twitter

YouTube

Spotify

Telegram

Email

z

Organização Internacional Sri Sathya Sai

z

Sri Sathya Sai Universe

z

Ajuda Humanitária Sri Sathya Sai

z

Jovens Adultos Sri Sathya Sai

z
z
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Educação Sri Sathya Sai
Vida Saudável

“

A palavra ‘Educare’ significa trazer à tona o que está dentro.
Valores humanos, a saber, Sathya, Dharma, Shanti, Prema e
Ahimsa (Verdade, Retidão, Paz, Amor e Não violência) estão
escondidos em cada ser humano. Não se pode adquiri-los
de fora; eles têm que ser extrtaídos de dentro. Mas como o
homem esqueceu seus valores humanos inatos, ele é incapaz
de manifestá-los. “Educare” significa trazer à tona os valores
humanos. ‘Trazerà tona” significa traduzi-los em ação.
Sri Sathya Sai Baba, 26 de setembro de 2000

sathyasai.org

Ame a Todos ■ Sirva a Todos
Ajudar Sempre ■ Ferir Jamais

