Oferecido com amor e gratidão aos pés de lótus de

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Cartas de Swami:

Um Fluxo Infinito de Amor e Sabedoria
Swami deu uma grande quantidade de belos
discursos, muitas vezes para milhares de pessoas por
vez. Ele também reservou tempo para conceder Sua
orientação a indivíduos, casais e pequenos grupos por
meio de cartas pessoais. Estas nove cartas nos dão um
“gostinho” de Sua orientação para que possamos saber
em nossos corações que a mesma sabedoria pessoal
de nosso Guru está disponível para todas as pessoas,
em qualquer momento ou lugar.
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Não havia ninguém para saber quem sou Eu

N

ão havia ninguém para saber quem sou Eu, até que criei este mundo
ao Meu bel-prazer, com uma palavra. Imediatamente, montanhas
surgiram, rios começaram a correr. A terra abaixo e o céu acima
dela. Oceanos, mares, terras e bacias hidrográf icas. O Sol, a Lua e as areias
dos desertos brotaram de lugar nenhum para provar Minha existência.

Vieram todas as formas de seres humanos, humanidade, feras e pássaros voando.
Falando, ouvindo, e todos os poderes foram concedidos a eles, sob Minhas
ordens. O primeiro lugar foi concedido à humanidade e meu conhecimento foi
colocado em sua mente.
Venham, venham todos. Não sejamos chamados de ingratos. Vamos servir fielmente [a Sai] e amá-Lo, amá-Lo, amá-Lo.
Com bênçãos,
Sri Sathya Sai Baba

QUESTÕES PARA REFLEXÃO & DISCUSSÃO:
•

Como você vê unidade na diversidade? Como se
conecta com Swami?

•

Quando escuta a Mensagem de Swami “Ame a
todos, sirva a todos”, o que vem à sua mente e ao
seu coração em primeiro lugar? Como você pratica
isto em sua vida diária?
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Venham, venham todos!
Venham, venham todos!
Vejam em Mim vocês mesmos,
pois Eu vejo a Mim em todos.
Vocês são Minha vida, Meu alento, Minha alma.
Todos são formas Minhas.
Quando Eu amo vocês, amo a Mim mesmo.
Quando vocês se amam, amam a Mim.
Eu me separei de Mim mesmo
para que pudesse ser Eu.
Separei-Me de Mim
e Me tornei tudo isto.
Para que Eu pudesse ser Eu mesmo.
Eu quis ser Eu mesmo, ou seja,
Encarnação da Bem-aventurança e do Amor (Anandaswarupa,
Premaswarupa).
Isto é o que Eu sou
e o que desejei ser.
Como posso ser Anandaswarupa
e Premaswarupa?
E obter Ananda e conceder Ananda (Bem-aventurança)?
E obter Prema e conceder Prema (Amor)?
E para quem Eu daria Ananda
e para quem Eu daria Prema?
Por essa razão eu assim f iz.
Separei-Me de Mim mesmo
E tornei-Me tudo isto.
(Fonte: Prema Dhara 1, pgs. 32-33)
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QUESTÕES PARA REFLEXÃO & DISCUSSÃO:
•

Como você compartilha sua felicidade e amor com os demais?

•

Você já teve a experiência de poder dizer a alguém: “Quando
eu amo você, eu amo a Mim mesmo; quando você ama a si
mesmo, ama a Mim”?
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(Fonte: Prema Dhara 3, pgs. 157-158)
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Torne-se um verdadeiro bhakta,
um verdadeiro jñani
Caros Sr. e Sra. Riordin!
Tornem-se um verdadeiro bhakta (devoto), um verdadeiro jñani (sábio). [Um
devoto] tão pequeno que possa se desvencilhar das algemas dos sentidos;
um sábio tão grande que quebre as algemas que cobrem os desejos. Se um
devoto (bhakta) se autodenomina grande, então ele terá que suportar o fardo
de até mesmo as menores manchas.
A graça do SENHOR não depende do número de vezes que você repetiu o Seu
nome. Portanto, não conte o nome e o número de vezes que o repetiu. Quem
você vai impressionar com os números? O SENHOR responderá mesmo que
o chame uma vez das profundezas dos seus sentimentos. Ele se fará de surdo
mesmo que você o chame um milhão de vezes mecanicamente, artif icialmente
apenas com a língua, não com o coração nem com a concentração. É fácil
acumular e manipular números, mas a Graça não depende deles. O SENHOR
pede o coração, o coração pleno e nada mais que o coração.
O homem deve tornar-se primeiro Humano e essa é a sua primeira tarefa. A
religião vem em seguida; mas nisso, a limpeza do coração é uma condição
precedente. Olhem para o espelho! Ele reflete; não fala. Não sejam falantes;
vejam como o espelho vê, mas não digam nada! Segurem a sua língua e serão
felizes. Sentem-se em silêncio até que o nome de DEUS soe em seus ouvidos.
A alegria consome o tempo mais rapidamente, enquanto
a tristeza é um devorador lento. A tristeza e o desânimo
movem-se devagar e pesam na mente do homem como
uma montanha.
A graça de DEUS é para aquele que desenvolveu uma
montanha de paciência e que ora a Ele por devoção e nada
mais.
Com bênçãos e AMOR, Baba

QUESTÕES PARA REFLEXÃO & DISCUSSÃO:
•

Quais são as “algemas” que o impedem de estar
ligado ao Divino? Como você tentou se libertar
dessas algemas e como foi bem-sucedido?

•

Swami está nos aconselhando a simplesmente
“sentar em silêncio até que o nome de Deus soe em
seus ouvidos”. Como você constrói a paciência e a
fé para apenas sentar e receber a graça de Deus?
Fazendo isso, como você saberia se recebesse a Sua
graça?
7
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(Fonte: Prema Dhara 3, pgs. 170-173 & S. P. Ruhela, “O Sistema Sai de Educação
e a Crise Mundial”, pgs. 149-151)

9

A visão não diferenciadora é sabedoria
(Abheda Darśanam Jñānam)

E

ncarnações do Atma Divino! O homem só se liberta quando conhece
a si mesmo. De que serve conquistar o mundo inteiro e perder o Atma,
ou seja, perder a si mesmo? O que deveríamos saber é a forma da
Verdade, mas, não a do mundo f ísico, da mente ou do corpo. Mesmo que
tudo isso seja necessário na vida e não possa ser descartado, é essencial
conhecer a verdadeira forma e natureza do Atma. É o poder do Atma que
se manifesta em todas as aparências e atividades. O dever do homem é
reconhecer que esta unidade humana não pode ser alcançada pelos contatos
e relacionamentos externos, mas o homem deve transcender a mente,
as forças vitais e o corpo, e alcançar a morada do Atma. Só a percepção
do Atma permeando o corpo e a mente o conduzirá ao estado Divino.
A liberação para a humanidade depende do desenvolvimento integrado do
indivíduo, bem como da base coletiva. O indivíduo só se emancipa quando
reconhece a espiritualidade por trás do nascimento humano. Do contrário, ele
tateará dentro das fortif icações estéreis da mente com seus inúteis objetivos,
e perecerá.
Para cumprir esta grandiosa missão, devem-se fazer esforços para
desenvolver ferramentas que facilitem a vida externa da humanidade e
o comportamento social. A espiritualidade não deveria ser construída a
partir de uma vida de solidão. Ela envolve considerar toda a humanidade
como uma só entidade do Atma, amando-a como tal. Também envolve
semear as sementes do amor entre os seres humanos, cultivando flores de
tolerância e provendo f rutos de paz à sociedade. A religião da Índia (Bharat)
é a aceitação da humanidade. Ela é o resultado dos esforços de santos.
O primeiro degrau da devoção (bhakti) envolve eliminação do ódio contra
quem quer que seja, evitar ferir os seres vivos e ajudar os desvalidos. Aquele
que provoca sof rimento em seres vivos e adora Deus jamais se tornará um
devoto. Se alguém lança calúnias sobre os outros e medita em Deus, como
pode ser considerado um aspirante espiritual? O distintivo da espiritualidade
é reconhecer a verdade de que o mesmo Deus que se adora brilha em todos,
na forma do Atma, eliminando ódio, inveja, pompa e ego. O indivíduo também
deve ignorar os defeitos nos outros e deve reconhecer neles o bem. Esta é uma
qualidade Divina e a verdadeira marca da espiritualidade. A Criação (srishti)
se torna boa ou má conforme a nossa visão ou comportamento (drishti).
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Nossos próprios pensamentos se refletem nas coisas externas. A causa do
bem e do mal está em nossos próprios pensamentos ou sentimentos; não nos
outros. Este é o aspecto mais importante, a ser considerado em primeiro lugar.
Um coração cheio de compaixão é um templo de Deus. Dinheiro, ouro, objetos
materiais, veículos e posições sociais são como nuvens passageiras. Devem
ser considerados loucos aqueles que conf iam nessas coisas. Os que vivem a
vida conf iando no coração são como leões. Os que conf iam na força f ísica
são como ovelhas. Viverão suas vidas com medo e sof rimento. Aqueles que
baseiam suas vidas em sua própria bondade serão destemidos e viverão em
constante felicidade. O caminho adequado envolve a expressão unif icada do
Atma e da Divindade.
Deus não é compreendido ou percebido através de vestimentas e exibições
superf iciais. Ele só se importa com seu sentimento (bhavam), não com suas
demonstrações externas (bhayam). A aparência exterior é a de um animal
(pashu), enquanto o aspecto interior é o de Īśvara (o Senhor – Pashupati).
Portanto, os devotos adquirirão sabedoria ( jñana) ao cultivar o olhar interior.
“A visão não diferenciadora é sabedoria” (Abheda Darśanam Jñānam).
Que todos vocês descartem a visão discriminatória, desenvolvam um
comportamento não discriminatório e tornem-se merecedores da Graça.
Sathya Sai

QUESTÕES PARA REFLEXÃO & DISCUSSÃO:
•

Swami diz muito claramente que “A liberação
para a humanidade depende do desenvolvimento
integrado do indivíduo, bem como da base coletiva.
Ela envolve considerar toda a humanidade como
uma só entidade do Atma, amando-a como tal”. O
que você faz para considerar o desenvolvimento
espiritual coletivo e, não, simplesmente, a sua
iluminação individual?

•

Swami diz: “O primeiro degrau da devoção (bhakti)
envolve eliminação do ódio contra quem quer que
seja, evitar ferir os seres vivos e ajudar os desvalidos...
Os devotos adquirirão sabedoria ( jñana) ao cultivar
o olhar interior. A visão não diferenciadora é
sabedoria.” Como você está cultivando essa visão
não diferenciadora em sua vida?
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Religião é o movimento
rumo à perfeição
Meu caro! Aceite Minhas Bênçãos e Meu Amor.
Religião não é uma fé dogmática, mas a conduta necessária implícita no
movimento rumo à perfeição. Portanto, as religiões não podem se contradizer.
Todas as religiões são as diferentes formas tomadas na vida prática pela mesma
aspiração por perfeição, trabalhando através de diferentes temperamentos.
Neste sentido, não é possível nenhuma liberdade verdadeira sem a liberdade
à luz da religião.
Religião é a atitude de reverência que os seres humanos têm pelo Ser
Supremo, baseada no relacionamento que existe entre eles e o Ser Supremo.
Essa reverência pode tomar diversas formas em diferentes pessoas por causa
das diferenças nas concepções da relação que existe entre o homem e o Ser
Supremo.
Com Bênçãos,
Sri Sathya Sai Baba
“Brindavan”, Bangalore

QUESTÕES PARA REFLEXÃO & DISCUSSÃO:
•

O que você vê como princípios essenciais entre as
várias religiões? Se as várias religiões compartilham
princípios centrais, qual é, então, o propósito de
existirem diferentes religiões?

•

O que você pensa que poderia aprender de diferente
de uma religião distinta daquela na qual você foi
criado? Como você poderia aprender isso?

•

Como podemos ser sinceros e praticar a religião
na qual nascemos e, ao mesmo tempo, aceitar e
respeitar outras religiões como caminhos válidos
para a mesma destinação?
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Devemos encorajar as pessoas
a se corrigirem
destacando-lhes os pontos positivos

Meu caro Hislop,
Aceite minhas bênçãos. Sua carta e a circular enviada para o direcionamento
dos devotos chegaram até Mim. Estou muito satisfeito de que as coisas
estejam progredindo bem. Estou contente que esteja saudável e ativo.
Hislop! Não é aconselhável dar publicidade aos defeitos mencionando-os
especif icamente. Esses são assuntos que devem ser tratados indiretamente,
em vez de diretamente. Devemos encorajar as pessoas a se corrigirem
destacando-lhes os pontos positivos, pois a própria bondade fará que
se envergonhem e abandonem os seus vícios. Quando outras pessoas
desenvolverem sua fé na senda correta, aqueles que estão no erro também
tentarão se ajustar.
Quando escrevemos sobre um certo defeito de caráter e chamamos a
atenção para isto, uma importância indevida é dada por esta ação aos
indivíduos. Estamos também propensos a ser mal entendidos e taxados de
preconceituosos. Vamos enfatizar mais as virtudes e ideias positivas entre
os devotos em nossa Organização – como amor, serviço, f raternidade. Que
essas sejam as marcas distintivas da nossa Organização, tornando-a distinta
das outras. Vamos nos manter afastados do indesejável e ignorá-lo, f irme e
silenciosamente. Discuti-lo e condená-lo publicamente só nos manchará.
Mantenha a atmosfera de pureza e divindade; nela o mal não pode brotar ou
florescer.
Estou satisfeito de que, mesmo nesta idade avançada, você esteja tão
determinado e ativo servindo a Organização. A Organização na América é
sua responsabilidade. Os devotos Sai têm que se dar apoio e compartilhar
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o trabalho. Devem infundir em seus grupos amor, coragem, conf iança e um
senso de sacrif ício, de modo que a Mensagem possa transformar mais e mais
pessoas em buscadores e aspirantes espirituais (sadhaka) da Verdade.
Caro Hislop! Eu o abençoo para que você possa levar adiante seu programa de
dirigir e desenvolver a Organização com sucesso. Estou altamente satisfeito
com o que você fez e está fazendo a este respeito. Naturalmente, tal sucesso
atrai sempre obstáculos, oposição e até mesmo calúnia. Mas não lhes dê
nenhuma atenção. O diamante f ica mais brilhante com o corte de mais
facetas. O dever de uma pessoa é continuar ao longo do caminho escolhido
e completar a tarefa com entusiasmo inalterado. A verdade não pode deixar
de ser valorizada e apreciada mais cedo ou mais tarde. Sinta-se feliz como
sempre, aconteça o que acontecer.
Minhas bênçãos para sua esposa. Comunique meu amor e bênçãos para
Goldstein, Krystal, Sandweiss e os outros. O mesmo, também, para os Centros.

Com Amor e Bênçãos,
Sri Sathya Sai Baba

(Fonte: J. Hislop, Meu Baba e Eu, pgs. 253-254)

QUESTÕES PARA REFLEXÃO & DISCUSSÃO:
•

Lembre-se de algum momento em que você se
viu julgando ou criticando o comportamento
de outra pessoa. Em vez de mencionar as faltas
especif icamente, como você poderia “destacar
os pontos positivos” e lidar com essa situação
“indiretamente em vez de diretamente” como
Swami aconselha?

•

Onde e como você poderia se esforçar para
ser um modelo melhor de virtudes e ideias
positivas? Cite um exemplo de como poderia
falar e agir nessas circunstâncias.
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(Fonte: Prema Dhara 3, pgs. 200-201)
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Perceba o Céu dentro de você

S

eremos julgados não pelo credo que professamos ou pela etiqueta
que vestimos ou pelos slogans que gritamos, mas pelo trabalho,
pela diligência, pelo sacrif ício, pela honestidade e pureza de caráter.
Perceba o Céu dentro de você e de uma só vez todos os desejos serão
satisfeitos, toda miséria e sof rimento terão f im. Sinta-se acima do corpo
e do que está ao seu redor, acima da mente e de seus motivos, acima do
pensamento de sucesso ou de medo. A grande causa do sof rimento no
mundo é que as pessoas não olham para seu interior. Elas conf iam nas
forças externas.
Com Amor
Sri Sathya Sai Baba
30-9-80

QUESTÕES PARA REFLEXÃO & DISCUSSÃO:
•

Como você descreve, a partir de suas
experiências, o estado de “bemaventurança interna”?

•

Quando você olha para dentro de si,
quão bem você vê o ser puro e sagrado
que você realmente é? Como está sendo
o seu crescimento em autopercepção
e no entendimento do que Swami está
dizendo aqui?
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Do Pai Divino
Querido Amado,
Tu Me perguntas: como saber quando Eu estou perto de ti?
Quando, numa noite abafada, tudo estiver quente e quieto
E a primeira brisa f resca tocar tuas bochechas,
Serei Eu a acariciar-te.
Pensa em Mim.
Quando as dores da fome estiverem satisfeitas
E a solidão for perfurada pela felicidade,
Pensa em Mim.
Quando tua boca estiver seca e mal conseguires falar,
O primeiro gole de água f resca serei Eu te acalmando.
Pensa em Mim.
Quando a nuvem da morte desaparecer
Na primeira abertura dos olhos sorridentes de um bebê,
Pensa em mim.
Quando Eu aspergir o teu rosto com a chuva
E lavar a terra e as folhas secas marrons,
O primeiro cheiro da chuva serei Eu te purif icando.
Pensa em Mim.
Quando a dor se dissolver e o medo desaparecer,
Pensa em Mim.
Quando os olhos f irmes estiverem aterrorizados pelas crueldades da vida,
O primeiro vislumbre do silencioso pôr-do-sol serei Eu te confortando.
Pensa em Mim.
Então tu me perguntas como saber quando tu estás perto de Mim?
Quando o sol ardente abrasar a ti e à terra,
A areia e a poeira encherem os teus olhos
E não houver nenhuma sombra prateada,
E tu Me amares.
Quando a solidão for acompanhada pela fome
E nenhuma delas puder ser satisfeita
E tu Me amares.
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Quando teus lábios estiverem rachados, a língua parecer argila,
A tua garganta selar e não houver água,
Nem mesmo uma miragem à vista,
E tu Me amares.
Quando segurares uma criança moribunda
Com olhos suplicantes
E tu Me amares.
Quando agitares o oceano na forma de lua crescente,
Te atirares em suas profundezas como uma folha
E Tu Me amares.
Quando Eu tirar de ti os teus bens mais queridos,
Quando na perda da vista, a escuridão te envolver
E tu Me amares.
Pois tudo o que tu vês, ouves, cheiras, saboreias ou tocas Me pertence.
Então, como Me podes dar o que já sou, senão o teu amor? E isso te foi
dado por Mim antes do início dos tempos, como tua única posse. Quando
o devolveres a Mim, saberei que és verdadeiramente Meu e dissolverei em
Mim a tua tristeza e felicidade. Isso... sendo Eu, Eu te colocarei em bemaventurança para sempre. Pois Eu te amo e penso em ti constantemente.
Do seu mais amoroso Pai
(Fonte: Prema Dhara 1, pgs. 2-4)

QUESTÕES PARA REFLEXÃO & DISCUSSÃO:
•

Você já teve experiências em que pensou e sentiu a
presença do Divino? Como você nutre sua capacidade
de ter esse tipo de experiência com mais f requência?

•

Você já teve experiências em que estava sof rendo e
pôde sentir o amor e a graça da forma e nome de Deus
escolhidos? Como você nutre sua capacidade de ter
esse tipo de experiência com mais f requência?
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O pássaro com você, as asas Comigo
O pássaro com você, as Asas Comigo;
O pé com você, o Caminho Comigo;
O olho com você, a Forma Comigo;
A coisa com você, o Sonho Comigo;
O Mundo com você, O Céu Comigo.
Assim somos livres, assim estamos ligados.
Assim começamos e assim terminamos,
Você em Mim e Eu em Você.
Baba
(Fonte: Prema Dhara 1, p. 9)

QUESTÕES PARA REFLEXÃO & DISCUSSÃO:
•

Swami descreve um modo de ver a vida que é
inf initamente mais expansivo do que a nossa visão
típica, limitada. Como podemos fazer progresso
no sentido de experienciar a vida como Swami
descreve?

•

Como você vivencia a unidade com Swami?
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