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AVATAR SATHYA SAI BABAAVATAR SATHYA SAI BABA

A personificação do Amor

“Eu vim para acender 
a chama do Amor em 
seus corações e velar 
para que ela brilhe dia 
a dia com mais 
esplendor.

Vim para falar-lhes 
dessa Fé Unitária, 
deste princípio 
espiritual, deste 
caminho de Amor, 
desta virtude de 
Amar, deste dever de 
Amar, desta 
obrigação de Amar”   

Sathya Sai Baba
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•• ““O O AmorAmor é um fluxo incessante do é um fluxo incessante do 
esplendor Divino.esplendor Divino.

•• Os sábios chamam esse Os sábios chamam esse Amor Amor de de 
AtmaAtma. Esse . Esse AtmaAtma que é pleno de que é pleno de 
AmorAmor brilha em todos os corações. brilha em todos os corações. 
AmorAmor, , AtmaAtma e e Coração Coração são sinônimos são sinônimos 
para Deus.para Deus.

•• Para tal Para tal AmorAmor puro não pode haver puro não pode haver 
diferenças baseadas em meu e teu. diferenças baseadas em meu e teu. 
Este Este AmorAmor é abnegado. é abnegado. 

SathyaSathya Sai BabaSai Baba
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•• ““Você pode Me chamar de Você pode Me chamar de A Encarnação doA Encarnação do
AmorAmor.. OO AmorAmor é a riqueza que tenho e a é a riqueza que tenho e a 
reparto entre todos. Não tenho nenhuma outra reparto entre todos. Não tenho nenhuma outra 
riqueza. A Graça do Senhor está sempre fluindo riqueza. A Graça do Senhor está sempre fluindo 
como a corrente elétrica através do fio. Ajuste como a corrente elétrica através do fio. Ajuste 
uma lâmpada e a corrente iluminará a sua casa. uma lâmpada e a corrente iluminará a sua casa. 
A lâmpada é a A lâmpada é a prática espiritualprática espiritual que você que você 
realiza; a casa é seu coração.realiza; a casa é seu coração.

•• Venha a Mim alegremente. Mergulhe no mar e Venha a Mim alegremente. Mergulhe no mar e 
descubra sua profundidade. De nada serve descubra sua profundidade. De nada serve 
nadar em águas rasas e se lamentar de que não nadar em águas rasas e se lamentar de que não 
há pérolas no mar. Mergulhe profundamente e há pérolas no mar. Mergulhe profundamente e 
você obterá o desejo do seu coração.”você obterá o desejo do seu coração.”

SathyaSathya Sai BabaSai Baba
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•• ““O Senhor é todo O Senhor é todo 
AmorAmor, por isso Ele , por isso Ele 
pode ser vistopode ser visto
somente através somente através 
do do Amor,  Amor,  pela Luz pela Luz 
que Ele mesmo é, que Ele mesmo é, 
a Luz do puro a Luz do puro 
AmorAmor..

•• Ele é o verdadeiro Ele é o verdadeiro 
e o eterno, e assim e o eterno, e assim 
está além da está além da 
falsidade e da falsidade e da 
mudança.”mudança.”

SathyaSathya Sai BabaSai Baba
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•• ““O O AvatarAvatar vem para salvar a vem para salvar a 
humanidade com Seu humanidade com Seu AmorAmor e Sua e Sua 
CompaixãoCompaixão. Ele desce ao nível do . Ele desce ao nível do 
homem e desperta nele a Consciência homem e desperta nele a Consciência 
Divina para capacitáDivina para capacitá--lo a alcançar a lo a alcançar a 
meta elevada de se fundir com o meta elevada de se fundir com o 
Absoluto.Absoluto.

•• Esta possibilidade lhe foi concedida Esta possibilidade lhe foi concedida 
como uma recompensa pelo mérito como uma recompensa pelo mérito 
adquirido em muitas vidas prévias.” adquirido em muitas vidas prévias.” 

SathyaSathya Sai Baba Sai Baba 
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•• AmorAmor é a Minha é a Minha 
formaforma

•• VerdadeVerdade é o é o 
Meu alentoMeu alento

•• BemBem--
aventurançaaventurança é é 
o Meu alimentoo Meu alimento
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•• ““A natureza verdadeira de um A natureza verdadeira de um AvatarAvatar é a é a 
perfeita bemperfeita bem--aventurança. Seu coração aventurança. Seu coração 
transborda de transborda de AmorAmor imenso e ilimitado quando imenso e ilimitado quando 
Ele olha os Seus devotos. Não pode haver Ele olha os Seus devotos. Não pode haver 
mudança alguma em Sua atitude e em Sua mudança alguma em Sua atitude e em Sua 
afeição. Mas os ignorantes atribuem as afeição. Mas os ignorantes atribuem as 
mudanças que eles imaginam, ou as diferenças mudanças que eles imaginam, ou as diferenças 
que eles vêem, a Deus devido à sua que eles vêem, a Deus devido à sua 
mentalidade pequena.mentalidade pequena.

•• Quando estamos felizes glorificamos a Deus e Quando estamos felizes glorificamos a Deus e 
em sofrimento, O condenamos. Deus como um em sofrimento, O condenamos. Deus como um 
protetor veio para avisar e afastar as pessoas protetor veio para avisar e afastar as pessoas 
dos hábitos nocivos.dos hábitos nocivos.

•• Se necessário Ele não hesitará em aplicar a dor, Se necessário Ele não hesitará em aplicar a dor, 
como um tratamento curativo e corretivo.”como um tratamento curativo e corretivo.”

SathyaSathya Sai Baba Sai Baba 
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•• ““Se Você almeja Se Você almeja 
a Divindade, terá a Divindade, terá 
que desenvolver que desenvolver 
a sagrada a sagrada 
qualidade do qualidade do 
AmorAmor..

•• Somente através Somente através 
do do AmorAmor, você , você 
estará apto a estará apto a 
experienciarexperienciar
Deus que é o Deus que é o 
próprio próprio AmorAmor.”.”

SathyaSathya Sai BabaSai Baba
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•• ““Deixe seus pensamentos, Deixe seus pensamentos, 
palavras e ações serem palavras e ações serem 
inundadas de inundadas de AmorAmor

•• Deixe sua vida ser preenchida Deixe sua vida ser preenchida 
com com Amor Amor 

•• Nada mais é solicitado para se Nada mais é solicitado para se 
ter a visão do ter a visão do DivinoDivino

•• O O AmorAmor é Deus, vivam em é Deus, vivam em AmorAmor””
SathyaSathya Sai BabaSai Baba
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••““A A 
Consciência Consciência 

SupremaSuprema
está está 

presente em presente em 
todos os todos os 
seres em seres em 
forma de forma de 
AmorAmor.”.”

SathyaSathya Sai Baba Sai Baba 
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•• ““O O AmorAmor não não 
conhece conhece 
distinção entre si distinção entre si 
próprio e o próprio e o 
outro, pois todos outro, pois todos 
são apenas são apenas 
membros do membros do 
Corpo Único de Corpo Único de 
Deus.”Deus.”

SathyaSathya Sai BabaSai Baba
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••OO AmorAmor como pensamento é como pensamento é 
VerdadeVerdade

••O O AmorAmor como ação é como ação é RetidãoRetidão
••OO AmorAmor como compreensão é como compreensão é 
PazPaz

••OO AmorAmor como sentimento é como sentimento é 
Não ViolênciaNão Violência
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•• “Minha “Minha 
missão é missão é 
espalhar espalhar 
felicidade. felicidade. 
Não peço Não peço 
nada a nada a 
ninguém ninguém 
senão seu senão seu 
AmorAmor e sua e sua 
DevoçãoDevoção.”.”
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•• ““A A DevoçãoDevoção envolve total entrega, envolve total entrega, 
sem que nem mesmo uma fração de sem que nem mesmo uma fração de 
ego permaneça; ela é o próprio ego permaneça; ela é o próprio 
desapego das ilusões  humanas. desapego das ilusões  humanas. 
Proporciona o reencontro com a Proporciona o reencontro com a 
nossa Centelha Divina.nossa Centelha Divina.

•• Abranda a mente e a Abranda a mente e a mantemmantem
receptiva às emoções mais elevadas, receptiva às emoções mais elevadas, 
purificando os impulsos.”purificando os impulsos.”
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O que é um O que é um AvatarAvatar

•• É a descida Divina ao mundo É a descida Divina ao mundo 
manifestadomanifestado

•• Ele é a ponte entre a humanidade Ele é a ponte entre a humanidade 
e sua própria Divindadee sua própria Divindade

•• É puro É puro AmorAmor, compaixão e paz, compaixão e paz
•• É isento de É isento de karmakarma
•• Alguns Alguns AvataresAvatares: Rama, : Rama, KrishnaKrishna, , 

BudhaBudha, Jesus, , Jesus, SathyaSathya Sai Baba...Sai Baba...
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•• Todos que vem para o mundo da Todos que vem para o mundo da 
matéria, recebem uma forma e um matéria, recebem uma forma e um 
nome . O nome . O AvatarAvatar plasma a si mesmo plasma a si mesmo 
com o com o Seu DivinoSeu Divino PoderPoder, tomando o , tomando o 
AmorAmor como forma, que é a energia e como forma, que é a energia e 
a natureza da Criação. Não está a natureza da Criação. Não está 
contido nem limitado a esta forma. contido nem limitado a esta forma. 
Usa esta forma para chegar mais Usa esta forma para chegar mais 
perto de nós, para que possamos perto de nós, para que possamos 
encontráencontrá--LO e conversar com Ele, LO e conversar com Ele, 
entender e apreciar, escutar e seguir, entender e apreciar, escutar e seguir, 
experimentar e se beneficiar.experimentar e se beneficiar.
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•• ““Qualquer que seja a situação na Qualquer que seja a situação na 
qual o qual o AvatarAvatar aparece, não há aparece, não há 
nenhuma limitação na plenitude nenhuma limitação na plenitude 
da da DivindadeDivindade. O . O NomeNome e a e a FormaForma
não circunscrevem a plenitude não circunscrevem a plenitude 
total da total da DivindadeDivindade que o que o AvatarAvatar
manifesta. O manifesta. O NomeNome e a e a FormaForma são são 
atributos auto escolhidos da atributos auto escolhidos da 
Consciência Universal InfinitaConsciência Universal Infinita, , 
sempre pura e eterna.” sempre pura e eterna.” SathyaSathya Sai BabaSai Baba
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•• O O Princípio DivinoPrincípio Divino está além da expressão está além da expressão 
e da explicação. Ele tem que ser e da explicação. Ele tem que ser 
experimentado. A riqueza, a plenitude e a experimentado. A riqueza, a plenitude e a 
profundidade desta experiência nunca profundidade desta experiência nunca 
podem ser comunicadas a outra pessoa. podem ser comunicadas a outra pessoa. 
Devem sentir que ter essa experiência é Devem sentir que ter essa experiência é 
seu destino mais elevado.seu destino mais elevado.

•• O homem não é uma criatura inferior, O homem não é uma criatura inferior, 
nascido na lama ou no pecado destinado a nascido na lama ou no pecado destinado a 
levar uma vida insípida e então ser extinto levar uma vida insípida e então ser extinto 
para sempre. Ele é imortal e eterno. para sempre. Ele é imortal e eterno. 

SathyaSathya Sai BabaSai Baba
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Meu nome é Meu nome é SathyaSathya Sai BabaSai Baba
•• Isto quer dizer:Isto quer dizer:

““Aquele        Aquele        
que é a    que é a    
própriaprópria

Verdade”Verdade”
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••““Eu vim para iluminar o Eu vim para iluminar o 
coração humano com a coração humano com a Luz Luz 
Divina Divina e resgatar o homem e resgatar o homem 
da ilusão que o desvia do da ilusão que o desvia do 
caminho da paz, da caminho da paz, da 
perfeita equanimidade e da perfeita equanimidade e da 
realização.”realização.”

SathyaSathya Sai BabaSai Baba
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•• Em Minha Essência, sou livre dos efeitos Em Minha Essência, sou livre dos efeitos 
das ações e não tenho desejo nenhum de das ações e não tenho desejo nenhum de 
obter recompensas ou gozar os frutos das obter recompensas ou gozar os frutos das 
Minhas obras; pois essas coisas são Minhas obras; pois essas coisas são 
produzidas por Meu poder e não têm produzidas por Meu poder e não têm 
influência sobre Mim.influência sobre Mim.

•• Em verdade, digoEm verdade, digo--te que quem é capaz de te que quem é capaz de 
achar a solução desse enigma e Me achar a solução desse enigma e Me 
percebe como EU SOU em Minha percebe como EU SOU em Minha 
Essência, fica livre dos efeitos das ações.  Essência, fica livre dos efeitos das ações.  
((KrishnaKrishna para para ArjunaArjuna no no BhagavadBhagavad GitaGita cap.IV,14cap.IV,14) ) 



2525

•• Este Sai veio para realizar a tarefa Este Sai veio para realizar a tarefa 
suprema de unir a humanidade inteira suprema de unir a humanidade inteira 
como uma família através dos laços da como uma família através dos laços da 
fraternidade;fraternidade;

•• De afirmar e iluminar a realidade de cada De afirmar e iluminar a realidade de cada 
ser de modo a revelar o ser de modo a revelar o DivinoDivino, que é a , que é a 
base em que o cosmos inteiro repousa;base em que o cosmos inteiro repousa;

•• E de instruir a todos no reconhecimento da E de instruir a todos no reconhecimento da 
herança Divinaherança Divina comum que une homem a comum que une homem a 
homem, de modo que o homem possa se homem, de modo que o homem possa se 
livrar do animal e se elevar ao livrar do animal e se elevar ao DivinoDivino que é que é 
a suaa sua meta.meta. SathyaSathya Sai BabaSai Baba
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•• ““Vocês não precisam perder tempo Vocês não precisam perder tempo 
tentando compreender a Mim e a Minha tentando compreender a Mim e a Minha 
natureza. Compreendam o que Eu ensino, natureza. Compreendam o que Eu ensino, 
não quem é o professor, pois estou além não quem é o professor, pois estou além 
do seu intelecto. Vocês irão compreenderdo seu intelecto. Vocês irão compreender--
Me somente através do Meu trabalho. É Me somente através do Meu trabalho. É 
por isso que muitas vezes para revelar por isso que muitas vezes para revelar 
quem sou , Eu mesmo mostro a vocês o quem sou , Eu mesmo mostro a vocês o 
Meu cartão de visitas, algo que vocês Meu cartão de visitas, algo que vocês 
chamam de milagre.”                                chamam de milagre.”                                

SathyaSathya Sai BabaSai Baba
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•• ““Os homens não podem compreender o Os homens não podem compreender o 
Absoluto sem Forma e sem Atributos. Os Absoluto sem Forma e sem Atributos. Os 
AvataresAvatares surgem em uma forma humana surgem em uma forma humana 
para permitir à humanidade experimentar para permitir à humanidade experimentar 
o Sem Forma de uma maneira que lhe seja o Sem Forma de uma maneira que lhe seja 
acessível e útil. Um acessível e útil. Um AvatarAvatar assume a forma assume a forma 
que é benéfica e dentro do alcance dos que é benéfica e dentro do alcance dos 
seres humanos. Um esforço deve ser feito seres humanos. Um esforço deve ser feito 
para entender a natureza da para entender a natureza da DivindadeDivindade. . 

•• É somente quando Deus vem na forma É somente quando Deus vem na forma 
humana que os seres humanos podem ter humana que os seres humanos podem ter 
a oportunidade plena de experimentar e a oportunidade plena de experimentar e 
desfrutar o desfrutar o DivinoDivino.”.”

SathyaSathya Sai BabaSai Baba
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•• ““Embora Deus tenha vindo na forma Embora Deus tenha vindo na forma 
humana para ajudar a humanidade, é humana para ajudar a humanidade, é 
realmente trágico que as pessoas não se realmente trágico que as pessoas não se 
esforcem para se beneficiar DELE. Elas esforcem para se beneficiar DELE. Elas 
não tem o bom senso de seguir os ideais não tem o bom senso de seguir os ideais 
do do AvatarAvatar. Não se pode sentar de costas e . Não se pode sentar de costas e 
esperar o esperar o AvatarAvatar lhes conferir paz e lhes conferir paz e 
alegria.alegria.

•• O O AvatarAvatar vem advertir, guiar, despertar, vem advertir, guiar, despertar, 
ditar o caminho e derramar a Luz do ditar o caminho e derramar a Luz do 
AmorAmor sobre a humanidade. Mas o homem sobre a humanidade. Mas o homem 
tem que escutar, aprender e obedecer tem que escutar, aprender e obedecer 
com esperança e fé.”com esperança e fé.”

SathyaSathya Sai BabaSai Baba
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Missão de um Missão de um AvatarAvatar

•• Restaurar a Lei Restaurar a Lei 
Suprema no mundo Suprema no mundo 
manifestadomanifestado

•• Três encarnações Três encarnações 
desse desse AvatarAvatar::
--ShirdiShirdi Sai BabaSai Baba
--SathyaSathya Sai BabaSai Baba e   e   

futuramente futuramente 
--Prema Sai BabaPrema Sai Baba
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27 de 
setembro de 
1838 

a

15 de outubro 
de 1918

F
o
t
o

Sai Baba de Shirdi
80 anos sobre a Terra

Templo de Shirdi Sai 1940
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Nascimento de Nascimento de 
SathyaSathya NarayanaNarayana RajuRaju

8 anos depois8 anos depois

•• Aos 23 de Novembro de 1926, na aldeia de Aos 23 de Novembro de 1926, na aldeia de 
PuttaparthiPuttaparthi, Estado de , Estado de AndraAndra PradeshPradesh, sul , sul 
da da IndiaIndia

•• Aos 14 anos declarou Sua missão dizendo Aos 14 anos declarou Sua missão dizendo 
chamarchamar--se Sai Baba, reunia em Si mesmo se Sai Baba, reunia em Si mesmo 
a energia de Deus Paia energia de Deus Pai--MãeMãe
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Uma das Manifestações deste Uma das Manifestações deste 
AvatarAvatar

Materializar     
vibhuti – a 
cinza sagrada

Onipotência,

Onisciência 

Onipresença
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AlgunsAlguns MilagresMilagres
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•• ““Meu objetivo não é fazer aquilo que Meu objetivo não é fazer aquilo que 
vocês chamam de milagres, isso é vocês chamam de milagres, isso é 
comum à Minha essência. Dou a comum à Minha essência. Dou a 
vocês aquilo que vocês querem, para vocês aquilo que vocês querem, para 
depois vocês me darem aquilo que Eu depois vocês me darem aquilo que Eu 
vim buscar: o vim buscar: o AMORAMOR””

(Que acontece através do desapego da (Que acontece através do desapego da 
matéria, do controle da mente e dos matéria, do controle da mente e dos 
pensamentos, da unificação dos seres e pensamentos, da unificação dos seres e 
das religiões, da ascensão da humanidade das religiões, da ascensão da humanidade 
através da sua divinização.)através da sua divinização.)
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40 Anos da Organização 40 Anos da Organização SathyaSathya SaiSai

•• Desde que Desde que SwamiSwami aos 14 anos declarou Sua Divina aos 14 anos declarou Sua Divina 
Missão, devotos começaram a se reunir informalmente Missão, devotos começaram a se reunir informalmente 
para os para os bhajansbhajans e prestar serviços aos necessitados.e prestar serviços aos necessitados.

•• Mas foi em 1965 que um grupo de devotos de Mas foi em 1965 que um grupo de devotos de BombayBombay
se reuniu para legalizar sob as bênçãos de se reuniu para legalizar sob as bênçãos de SwamiSwami uma uma 
organização para esses trabalhos. Assim organização para esses trabalhos. Assim SwamiSwami
misericordiosamente consentiu em dar o Seu Nome a misericordiosamente consentiu em dar o Seu Nome a 
este movimento que reunia os diversos grupos já este movimento que reunia os diversos grupos já 
existentes. Esta Organização foi registrada com o nome: existentes. Esta Organização foi registrada com o nome: 
Sri Sri SathyaSathya Sai Seva Sai Seva SamithiSamithi (Organização de Serviço (Organização de Serviço 
SathyaSathya Sai)  Sai)  
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Organização Organização SathyaSathya Sai no mundoSai no mundo

•• Alguns grupos também estavam surgindo Alguns grupos também estavam surgindo 
em outras partes do mundo.em outras partes do mundo.

•• Em 1967 houve em Em 1967 houve em PrashantiPrashanti a 1º a 1º 
Conferência Geral de Devotos Sai (Índia). Conferência Geral de Devotos Sai (Índia). 

•• Em 1968 Houve a 1º Conferência MundialEm 1968 Houve a 1º Conferência Mundial
•• Atualmente a Organização Atualmente a Organização SathyaSathya Sai está Sai está 

presente em mais de 137 países.presente em mais de 137 países.
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Objetivo da OrganizaçãoObjetivo da Organização SaiSai

•• ““O que vocês devem ter sempre presente, é O que vocês devem ter sempre presente, é 
ajudar o homem a reconhecer a ajudar o homem a reconhecer a Divindade Divindade 
inerente, nele. Assim é seu dever enfatizar o inerente, nele. Assim é seu dever enfatizar o 
UNOUNO, experimentar o , experimentar o UNOUNO em tudo que façam em tudo que façam 
ou digam. Não dêem nenhuma importância às ou digam. Não dêem nenhuma importância às 
diferenças de religião ou seita, cor ou nível diferenças de religião ou seita, cor ou nível 
social. Tenham o sentimento de social. Tenham o sentimento de UNIDADEUNIDADE
permeando cada um de seus atos. Somente os permeando cada um de seus atos. Somente os 
que fazem isto tem lugar nesta Organização.”         que fazem isto tem lugar nesta Organização.”         

SathyaSathya Sai BabaSai Baba
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A Organização A Organização SathyaSathya Sai no BrasilSai no Brasil

•• Em 1981 um grupo de brasileiros liderados Em 1981 um grupo de brasileiros liderados 
por Prof. Hermógenes e Maria, sua  por Prof. Hermógenes e Maria, sua  
esposa, conheceu Sai Baba numa viagem esposa, conheceu Sai Baba numa viagem 
a Índia.a Índia.

•• A partir daí eles fundaram o primeiro A partir daí eles fundaram o primeiro 
Centro Sai no Rio de Janeiro em Vila Centro Sai no Rio de Janeiro em Vila 
Isabel. Este Centro existe até hoje. Isabel. Este Centro existe até hoje. 
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O que é a Organização SaiO que é a Organização Sai

•• É um É um catalizadorcatalizador energético e um energético e um 
veículo de energia do veículo de energia do AvatarAvatar
SathyaSathya Sai Baba para promover Sai Baba para promover 
uma abertura de consciência na uma abertura de consciência na 
humanidade afim de que todos se humanidade afim de que todos se 
elevem e se transformem em elevem e se transformem em 
melhores pessoas. melhores pessoas. 
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O que são os Centros SaiO que são os Centros Sai

••São escolas de autoSão escolas de auto--
transformaçãotransformação

••MiniMini--PrashantisPrashantis..
••Espaços sagrados, abençoados Espaços sagrados, abençoados 
por por SwamiSwami onde são facilitadas onde são facilitadas 
estas transformações.estas transformações.
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As transformações ocorrem  As transformações ocorrem  
em  nosso interiorem  nosso interior

•• ““SwamiSwami afirma que Ele não afirma que Ele não 
produz as mudanças a partir de produz as mudanças a partir de 
fora, mas sim, propicia que se fora, mas sim, propicia que se 
manifeste a perfeição inata que manifeste a perfeição inata que 
repousa latente em nosso repousa latente em nosso 
interior, oculta inclusive de nós interior, oculta inclusive de nós 
mesmos.”                                mesmos.”                                KasturiKasturi
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Missão dos devotosMissão dos devotos
•• A Organização Sai é feita por devotos que A Organização Sai é feita por devotos que 

através do serviço amoroso, auxiliam na missão através do serviço amoroso, auxiliam na missão 
avatáricaavatárica de transformar a si mesmo e ao de transformar a si mesmo e ao 
mundo.mundo.

•• Todos os membros da Organização Sai atuam Todos os membros da Organização Sai atuam 
como canais de Luz do como canais de Luz do AvatarAvatar quando estão em quando estão em 
estado estado devocionaldevocional, isto é em perfeita entrega e , isto é em perfeita entrega e 
plenos de plenos de AmorAmor, pois, como Ele mesmo diz , pois, como Ele mesmo diz 
“quando o ego comanda esta ligação se “quando o ego comanda esta ligação se 
interrompe”.interrompe”.

•• Há 4 áreas de atuação: Devoção e PJSS, Há 4 áreas de atuação: Devoção e PJSS, 
Educação, Serviço: Educação, Serviço: medicaremedicare e e sociocaresociocare e e 
Difusão.Difusão.



4343

•• ““Vocês são instrumentos Meus. Vocês são instrumentos Meus. 
Por meio de vocês Meu Por meio de vocês Meu AmorAmor se se 
difundirá. Estejam sempre difundirá. Estejam sempre 
conscientes de que no momento conscientes de que no momento 
que se deixarem submeter a seus que se deixarem submeter a seus 
próprios egos, Meu trabalho se próprios egos, Meu trabalho se 
interromperá.interromperá.

•• Quando porém superarem suas Quando porém superarem suas 
negatividades, novamente negatividades, novamente 
voltarão a ser fontes Minhas”voltarão a ser fontes Minhas”

SathyaSathya Sai BabaSai Baba
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•• A maioria dos que estão hoje aqui, vieram A maioria dos que estão hoje aqui, vieram 
à Índia para verà Índia para ver--Me. Muitos virão Me. Muitos virão 
novamente. A alguns chamarei novamente. A alguns chamarei 
especialmente porque podem representar especialmente porque podem representar 
um papel importante na difusão da Minha um papel importante na difusão da Minha 
mensagem e assim se poderá ajudar a mensagem e assim se poderá ajudar a 
outros a ver a Luz que brilha em todo o outros a ver a Luz que brilha em todo o 
Universo.Universo.

•• Vocês são parte dessa Luz, mas poucos Vocês são parte dessa Luz, mas poucos 
são os que sabem. Recordem Minhas são os que sabem. Recordem Minhas 
palavras, sejam como um farol no céu palavras, sejam como um farol no céu 
irradiando irradiando AmorAmor e e LuzLuz. Isso é o que . Isso é o que 
podem fazer por podem fazer por SwamiSwami.      .      SathyaSathya Sai BabaSai Baba
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““A vida é uma peregrinação em direção a Deus. A estrada encontraA vida é uma peregrinação em direção a Deus. A estrada encontra--se se 
à sua frente, mas a menos que você dê o primeiro passo e se à sua frente, mas a menos que você dê o primeiro passo e se 
movimente para a frente, como poderá alcançar o seu destino?  movimente para a frente, como poderá alcançar o seu destino?  
Comece com fé, coragem, alegria e firmeza. Você está destinado aComece com fé, coragem, alegria e firmeza. Você está destinado ao o 
sucesso.”                                                       sucesso.”                                                       SathyaSathya Sai BabaSai Baba
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““Cada ser precisa alcançar a meta Cada ser precisa alcançar a meta 
por mais lento que caminhe ou por mais lento que caminhe ou 
que a estrada seja tortuosa”.que a estrada seja tortuosa”.

SathyaSathya Sai BabaSai Baba

Tomando consciência da Tomando consciência da 
UnidadeUnidade, agindo com Pureza, , agindo com Pureza, 
com com AmorAmor e com e com DevoçãoDevoção, , 
para reconquistar a para reconquistar a DivindadeDivindade
inata.inata.
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•• Eu não sou Eu não sou SathyaSathya
Sai Baba. Este é um Sai Baba. Este é um 
nome pelo qual nome pelo qual 
vocês me identificam vocês me identificam 
agora. Todos os agora. Todos os 
nomes são Meus. Eu nomes são Meus. Eu 
sou o Deus único sou o Deus único 
que responde às que responde às 
preces que nascem preces que nascem 
nos corações nos corações 
humanos.humanos.

SathyaSathya Sai BabaSai Baba
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““PrashantiPrashanti NilayanNilayan não é a Minha não é a Minha 
casa. Minha casa é o seu coração”casa. Minha casa é o seu coração”

AUM SRI SAI RAM!
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•• ““EU dou EU dou 
entrevistas entrevistas 

todos os dias todos os dias 
a vocês como a vocês como 
a voz interna a voz interna 

do seu do seu 
coração”coração”

SathyaSathya Sai BabaSai Baba
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“Chegou o tempo, façam!”“Chegou o tempo, façam!”

•• ““TransformemTransformem--se já e levem o se já e levem o 
seu exemplo e a Minha seu exemplo e a Minha 
mensagem a todos os cantos do mensagem a todos os cantos do 
mundo.mundo.

•• Comecem a atuar já, não Comecem a atuar já, não 
esperem que alguém faça por esperem que alguém faça por 
vocês”vocês”

SathyaSathya Sai BabaSai Baba
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Oportunidade da vidaOportunidade da vida
••Utilizem o mundo como Utilizem o mundo como 

uma área de treinamento uma área de treinamento 
para o sacrifício, serviço, para o sacrifício, serviço, 
expansão do coração e expansão do coração e 
purificação das emoções.purificação das emoções.

SathyaSathya Sai BabaSai Baba
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••““Onde há Onde há ConfiançaConfiança, há , há AmorAmor
••Onde há Onde há AmorAmor, há Paz, há Paz
••Onde há Paz, há Onde há Paz, há VerdadeVerdade
••Onde há Onde há VerdadeVerdade, há , há BemBem--
aventurançaaventurança

••Onde há Onde há BemBem--aventurançaaventurança, aí , aí 
está Deus.”está Deus.”

SathyaSathya Sai BabaSai Baba
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A nossa eterna gratidão a Bhagavan
Sri Sathya Sai Baba 

que por Amor, 
desejou caminhar conosco sobre a Terra
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OM SAI RAM

Coordenação de Devoção
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