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Agradecimentos
[...] Não Me agradeças a Mim. Não sou uma terceira pessoa. Agradeces á tua
mãe que te serve comida a cada dia? Podes agradecer um intruso de quem
recebes um favor, mas Eu não sou intruso. Deste modo, nunca agradeças a
Swami. Considera Swami como tu próprio. Só então vais ter o direito de te
aproximares de Swami.
- Discursos de Sathya Sai, Volume 31 - Capítulo 45
Meu Bem-amado Swami, não estou a agradecer-Te já que eu sou Tu próprio e este é
também o Teu trabalho. Muitos contribuíram para este livro; mas também não lhes
estou a agradecer pois também eles são o meu Eu. Na Consciência da realização que
só Tu és o fazedor, pode ter havido momentos onde o ego entrou, sem ser notado, e
ter levado a erros. Nesse caso rezo sinceramente pelo Teu perdão e solicito que os
leitores olhem além de qualquer defeito.
A lenda diz que pelo mero toque do Santo Jnaneshwar1, o Búfalo começou a recitar
os Vedas. O significado do nome Jnaneshwar é “O Deus de todo o Conhecimento”, ou
seja o próprio Swami. Não estou a tentar recitar Vedas. Contudo, entendo que é
impossível tentar até escrever uma palavra sobre Ele sem A Sua Divina Graça. Com a
maior das minhas reverentes saudações prostro-me nos Pés de Lótus Divinos do
meu querido Senhor Sri Sathya Sai Baba, o doador de todo o conhecimento,
sinceramente rezando para que este Dunnapothu2 possa ser tocado.

1 Sri Jnaneshwar (1275.1296) foi um Santo, poeta e filosofo indiano do século XIII (Maharashtra). Seus
comentários no Bhagavad-Gita conhecidos popularmente como "Jnaneshwari", assim como o trabalho
"Amrutanubhav", são considerados como referências na literatura Marathi.
2 Termo usado por vezes por Swami para espicaçar amorosamente os Seus devotos. Significa ‘búfalo’ em
Telugu.
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Introdução
Aum Sri Sai Ram
Sai Ram querido leitor,
Por favor observe que este livro é principalmente destinado para os devotos de Sri
Sathya Sai Baba e supõe que o leitor já saiba consideravelmente sobre o Avatar
Sathya Sai no detalhe. As visões aqui expressas são somente pessoais e não
necessariamente reflectem as visões de qualquer grupo ou organização.

SWAMI IRÁ ‘REGRESSAR’?
Sim, não tenho nenhuma dúvida em absoluto! Todos nós temos a fé que Swami volte
à terra como Prema Sai Baba. Mas o "regresso" que estou falando é sobre O seu
reaparecimento na mesma forma física de Sri Sathya Sai Baba. O que me faz
pensar assim? Bem, não mencionou Ele várias vezes que iria estar nesta forma por
96 anos1? Eu não acredito que Swami estivesse a falar em anos lunares e vamos
discutir isso em detalhe mais tarde. É apenas conveniente crer que Ele "partiu".
Durante a leitura irá entender que nós, os devotos, somos muito selectivos sobre a
nossa fé nas palavras de Swami. Por exemplo, enquanto nós temos plena fé em Suas
palavras sobre seu futuro como Avatar Prema Sai Baba, tendemos a ignorar Suas
afirmações sobre a longevidade do presente Avatar.
A palavra de Swami nunca falhará. Tudo o que Ele disse irá acontecer
necessariamente. Com esta certeza, tudo o resto torna-se supérfluo. Nos capítulos
seguintes irá descobrir Suas palavras que demonstram claramente que ainda não
era o momento para o Seu desaparecimento final. Também irá entender o porquê de
não poder haver mudanças no plano de Swami. Para mim, isto só pode significar que
Ele vai certamente voltar! Swami deixou incríveis indicações sobre o Seu iminente
regresso. Também existem extraordinárias profecias, em certas notáveis escrituras,
que predizem o regresso de Swami. Leia o que segue…

1

Favor de verificar no capítulo 3 para mais detalhes.
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ACERCA DESTE LIVRO
No domingo, 24 de Abril de 2011 por volta das 02h00, fui despertado dum sono
profundo por uma chamada telefónica. Um irmão Sai tinha chamado para dar as
notícias chocantes. Como o meu espírito afundado na angústia, o meu coração
começou a palpitar fora do controle. Repentinamente senti que alguém acariciava
meu ombro direito como se estivesse a consolar-me.
Virei-me para agradecer à minha esposa pensando que era ela, mas averiguei que
ela estava sentada mais longe. Imediatamente realizei que tinha sido Ele e um
sentimento de calma aconchegou-me.
Quando olhamos para trás, para esse momento doloroso, estou seguro que todos
nós podemos encontrar a Sua mão invisível ajudando a cada um de nós a lidar com o
momento. Pode ter sido na forma de um toque, um sonho, uma visão, ou até pelas
palavras calmas de outro devoto Sai ou um membro da família. Pode ter sido
qualquer coisa. Com grande temor e espanto posso apenas conceber o Amor
ilimitado e a Graça que segurou todos e cada um dos Seus devotos para
sobreviverem ao impacto.
Durante aqueles poucos dias depois de Swami ter "partido", muitos pensamentos
tinham passado pela mente. Eu não podia aceitar que Swami partisse assim, isto é,
muito antes do tempo previsto. Cada devoto com o qual falei esperava um milagre e
houve um sentimento geral que Swami poderia ressuscitar. Logo aquela esperança
também se desvaneceu quando o corpo foi posto para descansar no Seu
Mahasamadhi. Enquanto isso, alguns canais de Notícias da televisão propagaram
uma história de como Swami tinha mencionado a alguns dos Seus estudantes que
Ele iria estar indisposto durante um período de 40 dias e voltaria depois. Disseram
que isto estava escrito num livro chamado Thapovanam. Imediatamente adquiri
uma cópia do livro e literalmente “varri” as suas páginas. Mas não encontrei nada de
parecido mencionado nesse livro. Logo, os devotos começaram a emergir com todos
os tipos de teorias sobre como Swami já tinha cumprido a Sua profecia de viver até
aos 96 anos. Encontrei explicações que Swami podia ter falado em anos lunares e
não em anos civis regulares. Era uma teoria "um tanto" convincente à qual todos
podiam agarrar-se. Afinal, Swami nunca pode estar enganado! Mas quando analisei
cuidadosamente, pude ver que não houve de maneira nenhuma indicações de que
Swami podia ter falado em anos lunares. Encontrei algumas próprias palavras de
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Swami que me convenceram de que Ele não o tinha feito. O mistério ainda
permanecia.
Agora quando olho atrás e reflicto sobre aqueles poucos dias, entendo que o meu
processo de pensamento foi regido por emoções e não pelo raciocínio. Mesmo o
raciocínio não pode ajudar, já que Swami está também para além do raciocínio.
Tudo o que Swami faz está além da nossa compreensão. Porque então questionarse? Compreendi que tudo o que tinha de fazer era simplesmente "Ser". Com ou sem
corpo, Swami está sempre connosco. O desaparecimento do corpo de certo modo
ajudou-me a dar pequenos passos em direcção ao ultrapassar os limites da forma e
tentar Vê-Lo em cada um e em tudo. Talvez isso possa ter sido o objectivo integral
deste drama; o fazer com que os Seus devotos possam elevar-se acima do apego ao
corpo. O Seu corpo era somente uma projecção, em Prasanthi Nilayam, de algum
reino desconhecido, como um holograma ou "maya" (se é que eu posso dizer isto),
para que o Divino possa interagir com seres humanos. Até o desaparecimento do
mesmo só pode ser considerado tão incompreensível quanto já era!
Mahasakthi (energia Divina) coloca a capa de Mayasakthi [energia ilusória e
as suas formas] para cumprir o objectivo de contactar e proteger a
humanidade.
- Discursos de Sathya Sai, Volume 1 - Capítulo 30
Tenho de pôr Maya Shakthi para entrar no seu meio. É como o polícia que é
forçado a vestir-se de ladrão para que possa conseguir a entrada no bando de
ladrões para os prender e arrastá-los! O Senhor não pode descer com Seu Maha
Shakthi intacto. Ele tem de vir com esplendor diminuído e brilho limitado para
que possa tornar-se o objecto de Bhakti (devoção) e Serviço Dedicado.
- Discursos de Sathya Sai, Volume 1 - Capítulo 30
Este livro não é sobre a tentativa de entender Swami e os Seus caminhos
inescrutáveis. Mesmo os sábios e as almas avançadas tentaram e não conseguiram
entender a natureza da Sua realidade. Quem sou eu para tentar? Mas do que eu
estou seguro é que as palavras de Swami não podem falhar. Também não pode
haver nenhuma modificação no Seu plano. Não é que realmente importe porque só
Ele sabe o que é o melhor para este mundo. Salvar o mundo é realmente uma
questão de Swami. Quem sou eu para me preocupar? Só posso seguir os Seus
ensinamentos e salvar-me, o que assim sendo é um problema a menos para Ele
tratar! Swami já deixou uma riqueza de ensinamentos em linguagem mais simples
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possível, permitindo que até o mais comum dos homens possa entender a chave
para alcançar o zénite da sua própria existência, ou seja a libertação. O que deixou
Ele mais para ensinar quando voltar, se voltar?
No entanto, isto não me impede de acreditar que não foi o tempo certo para Ele
desaparecer deste mundo. As próprias afirmações de Swami que encontrei em
numerosos discursos sustentam a minha crença. Se não estava na hora para Ele
partir, então também deve ser verdade que Ele irá regressar. Encontrei muitos
devotos Sai, inclusive antigos estudantes de SSSIHL1, que compartilham a mesma
crença.
Não tinha nenhum plano de escrever sobre este assunto até aproximadamente ao
fim de Janeiro de 2012, quando senti um impulso súbito de elaborar um artigo com
a possibilidade do reaparecimento de Swami. Falei sobre isso a um amigo devoto de
Sai e ele também me encorajou a escrever. Falou-me de um belo sonho que tinha
tido sobre o reaparecimento de Swami. Também percebi que alguns devotos tinham
sonhos semelhantes sobre "o regresso" de Swami. Quando comecei a olhar mais
além, algumas pistas assombrosas emergiram. Senti o trabalho da Sua mão invisível.
A maneira pela qual recebi vários materiais para este trabalho não pode ser
considerada nada menos do que milagrosa. O que começou como um artigo ficou tão
elaborado que tive de chamá-lo de livro!
Isto não é uma tentativa de prenunciar o que vai acontecer. O propósito toma a
forma de uma pesquisa académica na qual o princípio subjacente é “Ele assim disse,
assim deve acontecer”. Também pode ser considerado como uma tentativa humilde
de juntar fragmentos e partes da informação de forma definida a fim de apresentá-lo
ao investigador sério. O mistério de Swami não pode ser entendido. O melhor que
podemos fazer deve ser o estar submerso nele. Só existe a segurança que consiste
em que tudo o que Ele tenha dito está destinado a acontecer. Não há dúvida sobre
isto. Mas só Ele sabe a quantidade de possibilidades que existem. Dentro de alguns
anos seremos todos capazes de relembrar com estupefacção e admiração como tudo
ocorreu segundo o que Ele tinha anunciado. Mas neste momento, o que estou a
considerar na minha própria capacidade humana limitada, é muito pouco no meio
das tais muitas possibilidades. Embora a fonte de informação principal tenha sido
Discursos de Swami, também investiguei a informação crível de alguns livros sobre
Ele. Outra informação que considerei inclui experiências de alguns devotos
1

Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning.
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eminentes, leituras de Nadis nos quais acredito imensamente pela virtude da
experiência pessoal, assim como profecias que são parte de algumas Sagradas
Escrituras religiosas. Mais que qualquer outra coisa, é a minha própria convicção
nas palavras do meu Guru e o Deus Sri Sathya Sai Baba que conduziram a este livro.
Meu propósito só pode ser entendido de um modo geral, assistindo seria e
vigilantemente, enquanto se tenta adquirir o significado de toda palavra e
acção com atenção paciente.
- Discursos de Sathya Sai, Volume 29 - Capítulo 29
É exactamente o que tentei fazer. Olhei seriamente para pistas nos Seus Discursos e
tentei chegar ao significado das Suas palavras com atenção paciente.
Gostaria de assegurar os leitores que isto não é uma tentativa fútil de uma alma
perdida que desesperadamente tenta resignar-se com o facto de seu Guru ter
falecido. Solicito que considere este esforço como as convicções de um discípulo leal
que confia mais nas palavras de Seu Guru do que nos seus próprios olhos.
Que a Graça que faz o mudo falar
E o coxo subir o pico
Seja a causa desta minha sincera realização
Que coloco aos Teus Pés de Lotus
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CAPÍTULO 1:
ESTARIA SWAMI A FALAR EM ANOS LUNARES?
Depois de Swami deixar Seu corpo, toda a fraternidade Sai tem procurado
explicações para Seu desaparecimento precoce. Swami NUNCA pode estar errado.
Tudo o que Ele disse acontecerá. Por isso, é apenas natural assumir que quando
Swami deixou o corpo com 85 anos de idade de (84 anos e 5 meses para ser
preciso), ou seja muito mais cedo do que o previsto que era de 96, Ele deve ter-se
referido a outro sistema de calendário como por exemplo o calendário lunar (ou
anos lunares). Quando inicialmente ouvi falar sobre este assunto, também estive
propenso em adoptar esta possibilidade. Mas quando olhei para vários detalhes
inclusive as palavras de Swami em relação ao Seu tempo de vida, tornou-se claro e
fiquei convicto que Swami não se tinha referido a anos lunares. Se Ele não estava a
falar em anos lunares, então era verdade que Ele tinha partido mais cedo que o
previsto. Assim, partindo do princípio que as Suas predições deveriam completar-se,
seria possível que Ele fosse voltar com a mesma forma. De facto, foi este
pensamento o “gatilho” da minha pesquisa e o que levou posteriormente á
realização deste livro.

A TEORIA DOS ANOS LUNARES
Muitos devotos de Sai acreditam que Swami Se referiu a anos lunares no que diz
respeito ao Seu tempo de vida, em acordo com os tradicionais anos lunares Hindus
(ou Indianos). Encontrei esta explicação a circular na internet:
Aqui está uma explicação da idade de Swami quando Ele deixou o Seu corpo.
Em Seu discurso do dia 9 de Setembro de 1960, Discursos de Sathya Sai
Volume 1 Capítulo 31, Swami disse:
"Estarei nesta forma humana mortal durante mais 59 anos e realizarei
certamente o propósito deste Avatar; não duvidem. Levarei o Meu próprio
tempo para executar o Meu Plano com sucesso e que está relacionado convosco.
Não posso apressar-Me só porque vocês estão apressados. Eu posso esperar
algumas vezes até que possa realizar dez coisas de uma só vez; da mesma
maneira que uma locomotiva não é usada só para puxar um vagão, mas espera
até que o transporte suficiente em proporção à sua capacidade fique completo.
Mas A Minha Palavra nunca falhará; deve acontecer segundo a Minha vontade."
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Isto significaria que Swami abandonaria o Seu corpo com 93 anos de idade ou 94,
pois nasceu no dia 23 de Novembro de 1926. No entanto abandonou a Sua forma
física no dia 24 de Abril de 2011 (dia de Páscoa) às 7h40, com 84 anos de idade.
Qual é a explicação para esta aparente contradição? Eis uma explicação possível.
Swami pode ter estado a falar em anos lunares e não em anos solares. Aqui está um
cálculo rápido, utilizando uma informação encontrada na Internet. Swami viveu
30,833 dias. A média de um mês lunar é de 27,21 dias e há 12 meses lunares
num ano lunar. Assim, Swami viveu aproximadamente 1133 meses lunares ou
94,4 anos lunares. Assim, com este cálculo, podemos dizer que Swami tinha 94
anos quando deixou o Seu corpo.
Agora vamos tentar examinar a explicação acima mencionada. Embora o mês lunar
do calendário hindu se componha de mais de 27,21 dias (como explicarei depois), e
a fim de desenvolver a nossa argumentação, vamos usar este número para o nosso
cálculo. A explicação anterior sobre a idade de Swami no momento da Sua partida da
forma física teria sido apropriada se Ele tivesse mencionado no Discurso anterior
que viveria 94 anos. Se isso fosse o caso, poderia sustentar-se que 94 anos lunares
igualam a 84 anos padrão (do Calendário gregoriano largamente usado), o que iria
corresponder aos anos que Swami de facto viveu no Seu corpo. Mas o que realmente
Swami disse foi: “Estarei nesta forma humana mortal durante mais 59 anos”.
Portanto o cálculo do ano lunar tem de aplicar-se só àqueles 59 anos e não aos 94
anos totais como na explicação acima mencionada. Swami fez esta afirmação no dia
9 de Setembro de 1960. Ele deixou o Seu corpo no dia 24 de Abril de 2011. Entre
aquelas datas, Swami esteve no Seu corpo durante 18,489 dias. Será que este cálculo
dá 59 anos lunares? Vamos verificar.
A. O número de dias do ano lunar = 27,21 dias x 12 meses = 326,52 dias.
Assim: 18,489 dias = 18,489 / 326,52 = 56,63 anos lunares
(aproximadamente 57 anos)
Como mostrado em cima, este período só chega aproximadamente a 57 anos. Assim,
o que devemos depreender? Que faltam dois anos na previsão de Swami? Mas ainda
não terminámos. Justamente um ano depois, Swami fez uma afirmação semelhante:
Vocês serão testemunhos que Puttaparthi se tornará um Madhura Nagara
(lugar de nascimento de Krishna). Ninguém pode parar este desenvolvimento ou
atrasá-lo. Não desistirei de nenhum de vós, nem que alguns de vós desistam de
Mim. Mesmo se perderem a fé, vão arrepender-se e virão logo para este refúgio,
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gritando para serem admitidos. Eu estarei neste corpo durante mais 58
anos; Eu já vos assegurei disto. As vossas vidas estão entrelaçadas com a
Minha missão terrestre. Ajam sempre de acordo com este grande privilégio.
- Discursos de Sathya Sai, Volume 2 - Prasanthi Nilayam, Outubro 21, 1961
Como visto na citação anterior, no dia 21 de Outubro de 1961, Swami pronunciou
que estaria no Seu corpo durante mais 58 anos.
B. Depois de fazer a anterior declaração, Swami esteve no Seu corpo durante
18,082 dias. Se aplicarmos o mesmo cálculo de ano lunar que anteriormente,
o resultado é de aproximadamente de 55,4 anos lunares. Agora ficamos com
quase três anos em falta!
Dito isto, existe uma questão maior relacionada com o mês lunar do calendário
Hindu pois este dura mais de 27.21 dias. Segundo o calendário Hindu, um mês tem
uma duração de 29 dias, 12 horas e 44 minutos. Se aplicarmos este número aos
cálculos anteriores, a diferença é substancial! Por exemplo, 18,489 dias (ver em
cima) seriam 52.2 anos - uma diferença de quase 7 anos (em 59 anos na afirmação
de Swami).
A suposição de 27.21 dias num mês lunar vem da convenção de meses nodais; é o
período no qual a Lua volta ao mesmo nó da sua órbita (os nós são os dois pontos
onde a órbita da Lua corta o plano da órbita da terra). Em média, essa duração é
aproximadamente de 27.21 dias. Estes correspondem aos 27 nakshatras do mês no
calendário Hindu mas não ao número de dias durante um mês (os mesmos
nakshatras podem repetir-se dentro de um dado mês). No entanto, mesmo se
usarmos este número para o nosso cálculo, ainda não faz sentido devido às razões
mencionadas nos cálculos A e B acima demonstrados e que revelam
respectivamente uma diferença de aproximadamente 2 e 3 anos. Portanto, é
evidente que Swami não falava em anos lunares.

O CASO DE DEVOTOS COM 100 ANOS DE IDADE
Outra razão popular para a convicção de que Swami estava a falar em anos lunares
consiste no facto de Ele se ter referido a alguns dos Seus devotos com a expressão
"viveu cem anos", embora não tivessem vivido tanto tempo. Existe o exemplo do
grande e célebre Pandit Sri Ghandikota Subrahmanya Sastry, devoto de Swami a
quem o Mantra Sai Gayatri foi revelado, e que fundiu-se em Swami com 93 anos de
idade. Porém, Swami revelou aos netos de Sri Sastry que seu avô tinha sido um
Maharishi que tinha alcançado a idade de cem anos (embora tivesse 93 anos).
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Swami tinha mencionado isto num dos Seus Discursos. Durante outro Discurso,
Swami mencionou um devoto proeminente, Sri Seshagiri Rao, que tinha falecido
com mais de 70 anos1, dizendo que também tinha vivido cem anos.
O pai do doutor Padmanabhan, Seshagiri Rao, veio aqui com 63 anos de
idade depois da sua reforma. Também viveu durante 100 anos e teve uma
morte pacífica.
- Discursos de Sathya Sai, Volume 36 - Capítulo 20
Noutro discurso, Ele menciona o mesmo a outro Devoto:
Anteriormente houve Seshagiri Rao em Prasanthi Nilayam. Foi um alto
funcionário. Costumava oferecer Aarati. Viveu durante 100 anos.
- Discursos de Sathya Sai, Prasanthi Nilayam, Agosto 22, 2001
Se consideramos estes dois exemplos (Sri Sastry e Sri Rao) separadamente e de
modo isolado, podemos ser levados a acreditar que Swami pode ter estado a utilizar
um sistema de calendário diferente para os Seus cálculos. Este não é o caso e é
bastante evidente pelo facto que duas idades diferentes se compararam com uma
centena de anos. Além disso, onde iriamos encontrar um calendário que pode
absorver mais de vinte anos da diferença2 nos seus ciclos como no caso de Sri
Seshagiri Rao?
Outros devotos que Swami tinha mencionado nos Discursos por terem alcançado a
centena de anos foram Sri Gopal Rao e Swami Karunyananda. Ambos de facto
viveram mais de 100 anos. É interessante observar que Sri Gopal Rao estava vivo e
tinha 96 anos quando Swami fez aquela afirmação sobre ele. Quatro anos depois, em
Dezembro de 2007 no 100º aniversário de Sri Gopal Rao, Swami honrou este grande
devoto numa cerimónia de felicitações.
Para entender o que Swami realmente quis dizer com a expressão "viveu cem anos",
temos de investigar o contexto no qual fez as afirmações. Para esse efeito não
necessitamos de procurar sequer além deste mesmo Discurso (já mencionado
anteriormente), ou seja o discurso durante o Seu 78º Aniversário onde Ele diz
também:

Segundo um artigo em RadioSai, Sri Seshagiri Rao viu primeiro Swami em 1943 quando tinha 58 anos. De
outra fonte, Sri Seshagiri Rao faleceu em 1961. Portanto deve ter tido 75 a 76 anos.

1

2

Entre os 100 anos na expressão de Swami e a idade real de Sri Seshagiri Rao.
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Quero dizer-vos outra coisa importante. Aqui em Prasanthi Nilayam
todos os devotos que dedicam as suas vidas a Swami vivem durante 100
anos completos. Kasturi chegou aqui e viveu uma vida plena.
- Discursos de Sathya Sai, Volume 36 - Capítulo 20
Todos nós sabemos que o professor Kasturi fundiu-se em Swami com 90 anos de
idade. Se examinarmos escrupulosamente as anteriores afirmações mencionadas,
podemos entender claramente que “viver durante cem anos" foi somente uma
expressão que Swami usou para denotar que o devoto tinha vivido uma “vida plena”.
O que espera Swami de um devoto que vive até a idade de 100 anos?
Com 100 anos de idade deve ser mestre dos cinco órgãos de acção e dos
cinco órgãos de percepção. Deve fundir-se com Deus. Os cinco órgãos de
acção são os que permitem o falar, caminhar, excrementar, procriar e
comer. Os cinco órgãos dos sentidos são os que permitem o ouvir, o tacto,
a visão, a degustação e olfacto.
- Conversações com Sathya Sai Baba, Dr.John Hislop, SSSBPT, pag. 42
Qualquer devoto que viveu uma vida plena e alcançou a expectativa acima
mencionada por Swami, independentemente da sua idade real, no sentido espiritual
absoluto teria vivido 100 anos. Em muitos lugares na Índia, especialmente em
aldeias, as pessoas idosas usam a expressão “possas viver durante 100 anos” para
abençoar os mais jovens. A expressão significa simplesmente “viver uma vida longa
e satisfatória”. A origem desta expressão encontra-se na bênção Védica “Shatam
Jeevat”, que significa "viva" e o Mantra "Jeevam Sharadah Shatam", oração pela
longevidade. A palavra em sânscrito "shatam", no seu sentido puramente numérico,
denotaria o número 100 mas também, conforme o contexto, significa "um longo
tempo". O significado do Mantra completo é: "Possa aquele que tem a fé ter uma vida
longa, completa, sã e feliz".
Gostaria de usar as palavras de Sri Paramahamsa Prajnanananda, do Instituto de
Kriya Ioga, sobre o verdadeiro significado de “Shatam Jeevat”: “Uma duração de 100
anos de vida é um símbolo de completude. Não é somente um número físico.
Simbolicamente, o número diz-nos para viver uma vida de amor e devoção. No número
100, se 1 estiver em falta, então 00 não tem valor. Igualmente, se Deus ou o amor estão
em falta a vida não tem qualquer valor”1.

1

Fonte - www.kriya.org.
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Estes devotos de longa data de Swami são tais exemplos de amor e devoção. Em
todos os sentidos eles viveram um completo “shatam” de anos de vida, pois num ou
noutro momento renderam-se completamente ao serviço dos Divinos Pés de Lótus.

EVIDÊNCIAS ADICIONAIS
Vamos examinar as seguintes palavras de Swami no Seu 79º Aniversário:
Hoje é só o aniversário deste corpo. Pareço-Me com uma pessoa de 79
anos de idade? De modo nenhum! As pessoas nesta idade têm tantas
doenças. Suas orelhas ficam débeis para a audição, os olhos desenvolvem
cataratas, formam-se rugas na testa. No que Me diz respeito, todos os
órgãos estão perfeitamente normais. Não encontrarão nenhuma ruga na
Minha testa. Até com 80 ou 90 anos de idade ver-Me-ão como estou
agora.
- Divino Discurso, Prasanthi Nilayam, 79º Aniversario, 23.11.2004
Como Swami menciona "79 anos" no Seu 79º Aniversário, pelo menos neste caso é
certo que Swami Se referia a anos civis regulares (Gregorianos). Por favor observem
a menção da idade de 90 anos, no mesmo Discurso, o que claramente significa que
pretendia estar no Seu corpo para além dos 90 “anos civis regulares”.

OS BIÓGRAFOS DE SWAMI ELUCIDAM
O falecido Sri Ra. Ganapati foi um devoto muito próximo de Bhagavan e um
profundo erudito de textos sagrados em várias línguas. É autor de uma biografia
denominada “Baba: Sathya Sai” que é considerada como um tributo magnífico à vida
de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. O seguinte é uma revelação mencionada num dos
volumes:
Os estudantes da faculdade de Swami tiveram o privilégio de ver outra
criação única no Curso de Verão Ootacamund em Junho de 1976. Swami,
declarou que viveria noventa e seis anos neste corpo, mencionou que
dezoito instituições importantes seriam estabelecidas por Ele em todas as
partes da Índia durante os quarenta e seis anos que faltavam […]
- Baba: Sathya Sai Parte 2, Ra.Ganapati, pagina 85
O que é preciso observar aqui é que Swami não só menciona que viveria até aos 96
anos de idade, mas também indica que Ele estaria presente durante mais 46 anos
depois de 1976. Swami tinha então 50 anos e por isso fala sobre os “restantes 46
anos” - 96 anos no total. Considerando que Ele indirectamente reconhece A Sua
idade real então em anos civis regulares, só é lógico supor que os 96 e 46 anos
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mencionados também sejam em anos civis regulares. Ele não poderia ter usando
dois calendários diferentes ao mesmo tempo. Além disso, depois de 1976 (até
2011), Swami esteve no Seu corpo somente durante 35 anos.
É bastante óbvio que 35 anos civis regulares não podem ser equivalentes a 46 anos
de qualquer calendário1, muito menos ainda falando em calendário lunar.
Possivelmente a prova mais convincente de todas pode encontrar-se nas palavras
deixadas por um outro grande devoto, o ilustre professor Kasturi, biógrafo escolhido
para escrever a história da Vida Divina:
Baba assegurou-nos que permanecerá na forma humana além do ano 2020
- Life of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, Kasturi. N, 1971, pág. 235
Afortunadamente para nós, afirmando um ano em vez de uma idade, Swami, pelo
Seu mais eminente mensageiro o professor Kasturi, selou este debate de uma vez
por todas e sem deixar qualquer hipótese de duplo sentido!

1

Isto daria um calendário só com 23 dias por mês ou 276 dias em um ano.
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CAPÍTULO 2:
O QUE É O PLANO DELE?
No capítulo anterior já vimos que Swami não falava em anos lunares.

SWAMI MODIFICOU ENTÃO O SEU PLANO?
O que aconteceu? Porquê esta discrepância? Swami modificou o Seu plano original e
decidiu partir antes? Quando se pergunta sobre isto, alguns devotos até dizem que
“Swami pode modificar Seu plano a qualquer momento”. Naturalmente que pode! É
um Avatar. É Deus. É capaz de realizar qualquer coisa que queira. Mas o que não
entendo é a forma como acusam o Avatar por Ele não ter antecipado a
“suposta” mudança do Seu próprio plano! E isto depois mesmo de terem
escutado as Suas afirmações do contrário? Eis algumas delas:
A Minha palavra nunca falhará; tudo acontecerá segundo a Minha
vontade.
- Discursos Sathya Sai, do Volume 1 - Capítulo 31
O que Eu decido deve realizar-se. Meu plano terá êxito.
- Discursos Sathya Sai, do Volume 12 - Capítulo 38
Uma vez que a Minha Palavra vai adiante, deve acontecer em
conformidade. Não duvidem.
- Discursos Sathya Sai, do Volume 1 - Capítulo 16
Não há ninguém que possa modificar o Meu curso ou afectar a Minha
conduta de modo algum. Sou o Mestre de tudo.
- Discursos Sathya Sai, do Volume 1 - Capítulo 30
Cada etapa do percurso de um Avatar está predeterminada.
-Discurso Divino, 23 de Novembro de 1968
O Senhor nunca se desviará da Sua palavra.
- Discursos Sathya Sai, do Volume 2 - Capítulo 22
As Minhas actividades e movimentos nunca se alterarão, o que quer que
se possa dizer.
- Discursos Sathya Sai, do Volume 5 - Capítulo 42
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Pela força das circunstâncias algumas modificações podem ser
realizadas. Elas não são permanentes. Não modificarei o Meu curso por
causa de tais acontecimentos.
- Discursos Sathya Sai, do Volume 7 - Capítulo 14
Todas as afirmações mencionadas falam por si mesmas. Para mim, a mais peculiar e
enfática é: “Uma vez que A Minha Palavra vai adiante, deve acontecer em
conformidade”. Observem que Ele não se limitou a afirmar que sabia tudo o que iria
acontecer. Teria sido uma evidência. Foi além e afirmou que tudo o que decretou irá
acontecer! Modificação de plano? Só para os derrotistas diria eu!

ASSIM, QUAL É O SEU PLANO?
Só o Senhor está consciente do Plano, já que é o Seu Plano. Vocês só vêem
uma parte da peça na cena e portanto é tudo muito confuso. Quando
descobrirem a história inteira, então apreciarão o Seu Plano e não antes.
- Discursos Sathya Sai, do Volume 1 - Capítulo 30
Ninguém pode esperar ou predizer quais os Seus planos. Swami mencionou muitas
vezes que devemos todos amar a Sua incerteza. A única coisa que é certa é que tudo
o que Ele disse irá forçosamente acontecer. Como? Quando? Onde?… As respostas
estão além de nós mortais. Só o tempo irá desvendar o mistério.
Amem a Minha incerteza, pois não é um erro, é A Minha Intenção e
Vontade. Lembrem-se de que nada acontece sem A Minha Vontade.
Estejam tranquilos. Não queiram entender. Não peçam para entender.
Abandonem a compreensão. Abandonem o imperativo que exige a
compreensão.
- Sathyam Shivam Sundaram, Parte 3
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CAPÍTULO 3:
SWAMI FALA SOBRE A SUA VIDA NA TERRA
Em várias ocasiões Swami falou sobre a duração do Seu tempo de vida na terra.
Algumas delas aconteceram publicamente (discursos), outras durante entrevistas
privadas relatadas em livros por testemunhas presentes. A compilação aqui abaixo
inclui algumas das citações que se encontram em livros e em discursos de Swami:
1. Irei permanecer por mais 59 anos nesta forma humana mortal e realizarei o
propósito deste Avatar. Não duvidem.
- Discurso Divino Prashanti Nilayam, 29 de Setembro de 1960
(Em acordo com esta citação Swami viveria até aos 93 ou 94 anos. Se
acrescentarmos 59 anos a 1960, obtemos 2019. Em 2019 terá 93 anos e a
partir do Seu aniversário a 23 de Novembro de 2019 Swami terá 94 anos de
idade).
2. Permanecerei por mais 58 anos neste corpo, já vos assegurei sobre este assunto.
- Discurso Divino Prashanti Nilayam, 21 de Outubro de 1961
(Chegamos à mesma idade que na citação)
3. Não somente hoje mas até com 96 anos Serei assim.
- Sathya Sai Speaks Vol. 36 Capítulo 14
4. (Professor Kasturi). Baba assegurou-nos que estará neste involucro humano
até para além de 2020.
- The life of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, N . Kasturi, pág. 235
(Em 2020 Baba terá 94 anos. No Seu aniversário a 23 de Novembro terá 95.
Como o Professor Kasturi refere para além de 2020, podemos concluir que se
trata de uma idade superior a 95 anos e estamos em acordo com a citação 3).
5. (Convidado)1: Prema Sai já não terá então muito para fazer. Swami já terá
repartido a paz pelo mundo.
Sai: É daqui a 40 anos. Nesse momento, o mundo viverá em paz. O nome Prema
indica isso mesmo. Tudo será amor, amor, amor em todo o lado.

1

Devoto presente na sala de entrevistas em companhia do Dr.Hislop.
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- My Baba and I, J. S. Hislop, pág. 189, Segundo uma
entrevista de Dezembro de 1978
(A conversa acima mencionada não fornece indício de quando Swami irá
deixar o Seu corpo. Porém, indica que o Avatar Prema Sai virá após 2018 e
que então o Avatar Sathya Sai já terá difundido o amor pelo mundo. Também
aqui existe concordância com a citação 3).
6. Uma informação particular surgiu desta entrevista. Baba anunciou que viveria
até aos 94 anos.
- Modern Miracles, Erlendur Haraldsson, pág. 46
7. Existem prenunciações de Baba que deixarei os leitores averiguarem no
momento certo. Ele disse repetidamente que viveria até aos 94 anos de idade.
- Modern Miracles, Erlendur Haraldsson, pág. 294
8. Este corpo irá viver até aos 96 anos e permanecerá jovem.
- Conversations with Sathya Sai Baba, J.S. Hislop, Birthday
Publishing Co., San Diego, CA, 1978, pág. 83. (esta conversa
encontra-se unicamente nesta edição).
9. Os Seus estudantes de universidade tiveram o privilégio de descobrir outra das
criações maravilhosas durante os cursos de verão de Ootacamund, em Junho de
1976. Declarando que o Seu corpo iria atingir os 96 anos de idade, Swami
revelou que 18 instituições importantes iriam ser realizadas por Ele em toda a
Índia durante os 46 anos seguintes.
- Baba: Sathya Sai, Parte 2, Ra Ganapati, pág. 85
(Segundo esta citação Baba iria viver mais 46 anos para além do mês de Junho
de 1976. Fica assim sugerida uma data em 2022 – eventualmente fim de
2021)
Mesmo que a idade mencionada em várias citações seja de 94 anos, algumas vezes
Swami evocou 96 anos de idade como o tempo de Seu desaparecimento da
superfície da terra. Algumas profecias sobre o Avatar Sathya Sai Baba igualmente
evocam os 96 anos de idade.
Tentemos analisar as citações a fim de determinar o momento que Swami previu
para deixar a terra:
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a- As citações 1 e 2 indicam um período entre Outubro de 2019 e Agosto de
2020.
b- Segundo as citações 3 e 8, Swami deixaria Seu corpo entre Dezembro 2021
e Novembro de 2022.
c- Podemos considerar que as citações 4 e 5 concordam com as citações 3 e 8
(citação 5 também é coerente com as citações 1 e 2).
d- As citações 6 e 7 indicam um período que se estende entre Dezembro de
2019 e Novembro de 2020.
e- Na citação 9 é sugerida uma data em 2022 (eventualmente fim de 2021),
que podemos considerar inclusa nas citações 3 e 8.
Se tomarmos simplesmente as analises de “a” e “d” que mencionam a idade de 94
anos e se as colocarmos em correlação, obtemos um período que se estende entre
Dezembro 2019 e Agosto de 2020. Comparando este facto à analise “b” e
considerando que “c” e “e” estão em concordância com “b” que se refere a 96 anos
de idade, podemos constatar uma discrepância de 15 a 36 meses. Noutros termos, se
investigamos as duas versões sobre o tempo de vida de Swami, uma onde Ele refere
94 anos e outra onde Ele refere 96 anos, existe uma diferença mínima de 15 meses.
(A mais pequena diferença obtida entre as duas, excluindo Agosto de 2020 e
Dezembro de 2021, indica-nos 15 meses. A maior diferença obtida entre as duas,
incluindo Dezembro 2019 e Novembro 2022, leva-nos a 36 meses).

UMA EXPLICAÇÃO POSSÍVEL
Não pronuncio uma única palavra que seja destituída de sentido.
- The life of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, N. Kasturi, pág. 196
Será que existe uma explicação para esta discrepância entre as duas declarações de
Swami? Somente podemos elaborar hipóteses, pois só Swami sabe o que elas
significam. A nossa única certeza é a de que Ele não comete erros. Tudo o que Swami
diz acontecerá forçosamente. Observando por este prisma, podemos tentar tirar
uma conclusão.
Por um lado Swami diz que estará no Seu corpo durante 94 anos, por outro lado
também afirma que estará no Seu corpo durante 96 anos. Qual o significado? Será
que se trata de uma alusão ao facto de Ele estar “fora” do Seu corpo durante
aproximadamente 2 anos? Esta pode ser uma possibilidade! Ele está “fora” do seu
corpo agora não é?

CAPÍTULO 3: SWAMI FALA SOBRE A SUA VIDA NA TERRA

Page 19

Se aplicarmos o período de discrepância a esta teoria, então significa que Swami
“regressaria” de 15 a 36 meses após ter deixado o Seu corpo. Como Swami deixou
Seu corpo a 24 de Abril de 2011, então poderá tratar-se do espaço-tempo entre
Julho de 2012 e Abril 2014.
Tenham confiança na Minha Sabedoria. Não cometo erros.
- Sanathana Sarathi, Agosto de 1984

Page 20

CAPÍTULO 4:
PREVISÕES DE SAI DO FUTURO
Swami disse muitas coisas sobre Si mesmo e Sua Missão. Como sabemos, muitas das
previsões de Swami já aconteceram. Mas algumas delas devem estar para acontecer
num futuro próximo ou ainda só aconteceram parcialmente. Fiz uma humilde
tentativa de mostrar e enumerar aqui algumas delas. (por favor, observem que estas
estão somente aqui citadas para estabelecer a certeza de que os mais maravilhosos
tempos estão para vir com o Avatar Sathya Sai).
Terei de renunciar ao carro e até ao avião quando me mover de um lugar
para outro, já que as multidões que se juntarão à Minha volta serão
demasiado grandes; terei de deslocar-me no céu; sim, isso também
acontecerá, acreditem em Mim.
- Discursos Sathya Sai, do Volume 2 - Capítulo 18
Acreditem em Mim. Chegará um dia em que com grande esforço apenas
conseguirão distinguir ao longe um pequeno ponto vermelho da Minha
túnica. Perceberão a Glória de Swami quando Eu atravessar o céu de
um extremo ao outro.
- Thapovanam Sri Sathya Sai Sathcharithra por Jandhyala
Venkateswara Sastry, Capítulo 11
Outrora, quando Govardhanagiri (a montanha) foi levantada pelo pequeno
rapaz, é que as Gopis e Gopalas perceberam que Krishna era Deus. Agora
não é uma Govardhanagiri, é uma cordilheira inteira que será
levantada. Vão ver! Tenham a paciência, tenham a fé.
- Discursos Sathya Sai, do Volume 3 - Capítulo 1
[Neste caso Swami pode ter utilizado uma metáfora para explicar a enormidade da
Sua tarefa]
Novamente, que afortunados são vocês por poderem testemunhar todos
os países do mundo a homenagearem a rendição a Bharatha; por
poderem ouvir a adoração ao Nome de Sathya Sai que refulge em todo
o mundo, até enquanto este corpo existe; aqui à vossa frente. E,
novamente, poderão testemunhar muito brevemente a restauração de
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Sanathana Dharma à sua condição genuína e natural, o Dharma
estabelecido nos Vedas para o bem de todos os povos do mundo.
- Discurso Divino, 17 de Maio de 1968
Este corpo foi assumido para servir um propósito: o estabelecimento e o
ensinamento do Dharma. Quando este propósito estiver cumprido este
Corpo desaparecerá, como uma bolha d’água.
- Discursos Sathya Sai, Volume 10 Capítulo 39
Como é evidente nas citações anteriores, Swami fala claramente sobre os
maravilhosos milagres que estão por vir enquanto Ele ainda estaria na forma
actual. Swami também fala sobre como todos os países prestariam homenagem à
Índia enquanto O Seu corpo ainda existisse. Também menciona o
estabelecimento completo de Dharma antes do Seu corpo desaparecer.
As declarações de Swami anteriormente mencionadas mostram claramente que os
eventos ocorreriam durante A Sua Vida. Swami também deu indicações de muitas
mais coisas maravilhosas por vir durante o Avatar Sathya Sai. Os excertos
fornecidos a seguir provêem de Discursos de Swami e de entrevistas documentadas.
As citações originais estarão num novo capítulo intitulado “O Amanhecer da Idade de
Ouro Sathya Sai”.
• O mundo já estará em paz quando Prema Sai chegar.
• Swami inaugurará uma Idade de Ouro que virá mais cedo do que se possa
esperar. Ninguém pode imaginar a beleza dessa Idade de Ouro. Será magnífica
e estará para além de todos os sonhos.
• A mudança será Universal e ocorrerá em todos os lugares.
• A nação Sai (Sai Rashtra) será estabelecida, e em verdade são bemaventurados todos aqueles que forem capazes de experienciar este Paraíso na
Terra.
• Toda a agitação vai ser erradicada da face da terra. Todos desenvolverão
sentimentos sagrados. Todos desfrutarão da felicidade Divina. A nação inteira
desfrutará da paz e da felicidade. Não haverá nenhuma dificuldade ou
sofrimento.
• Todas as pessoas de todos os países estarão unidas.
• O Nome e a Forma de Swami estabelecer-se-ão em todos os lugares. Ocuparão
cada parcela do mundo.
• Nas reuniões Sai nem sequer haverá espaço para as pessoas estarem de pé.
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• Ser membro da Organização Sai será de grande vantagem no futuro. As
reuniões Sai atrairão tantas pessoas que poderá não ser possível alojar o
grande público. Todos os espaços disponíveis serão reservados às pessoas da
Organização Sai.
• O mundo inteiro vai transformar-se em Organização de Sathya Sai e Sathya
Sai instalar-Se-á absolutamente nos corações de cada um.
• Todos os países render-se-ão em homenagem à Índia. A Índia será o líder do
mundo sob todos os pontos de vista - espiritualmente, culturalmente,
socialmente, politica e economicamente.
• Nos dias que estão para vir, o mundo inteiro será obrigado a vir a Prasanthi
Nilayam.
• Vamos todos ser testemunhas da transformação de Puttaparthi em Madhura
Nagara (lugar de nascimento de Krishna). Todos os mapas mundiais vão
indicar Puttaparthi como lugar importante.
[Por favor consultem o Capítulo 9 “O Amanhecer da Idade de Ouro Sathya Sai” para
indagar as citações originais.]

NÃO TEMOS NENHUM MOTIVO PARA DUVIDAR
O professor Kasturi explica em Sathyam Shivam Sundaram (parte 4) como a
pequena aldeia chamada de Puttaparthi, que Arnold Schulman descreveu uma vez
como “a escassos cinco minutos da Idade da Pedra”, se transformou num belo
Paraíso espiritual só pela Vontade Divina. Quando Swami tinha apenas 17 anos de
idade Ele confiou a um dos sacerdotes chamado Lakshmiah que as pessoas viriam
em enormes quantidades a Puttaparthi par Seu Darshan. Lakshmiah pode não ter
acreditado no que tinha ouvido porque tal coisa não lhe pareceu então possível. Com
o passar dos anos e quando numerosas multidões começaram a reunir-se,
Lakshmiah teve de contentar-se com vislumbrar o Senhor de longe. Só nesse
momento acreditou! Swami declarou no Seu 65º aniversário que construiria um
Hospital especializado ultra moderno para fornecer assistência médica gratuita e
que estaria pronto para a primeira operação de coração em apenas um ano de prazo.
Os peritos ridicularizaram a informação e disseram que não seria possível. Alguns
funcionários de Bhagavan duvidaram de onde viriam os fundos para assegurar tão
grande diligência. O doutor Keith Critchlow, eminente arquitecto que projectou o
Hospital, também tinha as suas próprias dúvidas. "Mesmo num país muito avançado
tecnicamente como os EUA, um hospital de especialização ultra moderno desta espécie
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não pode ser construído em menos de sete anos. Como então poderá Swami construir
este hospital em seis meses?"1. Ao contrário de todas as dúvidas e conforme a
Vontade Divina, o Hospital foi inaugurado no ano seguinte, pela ocasião do Seu 66º
Aniversário, e com a realização de quatro cirurgias de coração aberto! Mesmo
depois de escutar numerosas histórias de criações miraculosas, ainda temos a
tendência de duvidar. De fato, a situação chega a tais níveis como que para forçar o
Próprio Senhor a ilustrar que As Suas afirmações não eram demasiado
inacreditáveis ou exageradas.
“Encarnações de Amor Divino! Não considerem o que Estou a dizer como um
exagero. Não há nenhum traço de interesse pessoal em Mim.”
- Discursos de Sathya Sai Volume 23 - Capitulo 34
A história Sai mostrou-nos que coisas que nos pareciam incompreensíveis se
manifestaram depois milagrosamente como exemplo perfeito da Sua Vontade
Divina. As pessoas que tinham duvidado aclamaram depois essas mesmas coisas
como associadas à Sua Missão, oferecidas como um vislumbre da Sua Glória. A maior
parte delas esquecem-se das suas suspeições iniciais sobre a probabilidade de tais
coisas. Aqueles que se lembram ficam envergonhados e arrependem-se da sua
ignorância ao duvidar do Avatar.
Quando Swami diz que algo acontecerá, então está destinado a acontecer. Não temos
nenhum direito de duvidar. Vamos rezar para que Ele nos conceda a sabedoria e o
discernimento a fim de assimilar a certeza de que tais maravilhosas coisas estão
destinadas a acontecer pela omnipotência do Avatar Sri Sathya Sai enquanto
contemplamos colectivamente o Majestoso Esplendor da Sua Glória!

1

Referência: Thapovanam Sri Sathya Sai Sathcharithra de Jandhyala Venkateswara Sastry.
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PARTE II
A Nova Vinda
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CAPÍTULO 5:
INDÍCIOS DE SEU REGRESSO IMINENTE
Swami declarou que haverá uma nova era de amor e paz sobre esta terra, à qual Ele
chamou "Idade Dourada" que está para vir durante Seu tempo de vida.
Muitos hesitam em acreditar que as coisas vão melhorar, que a vida será feliz
para todos e cheia de alegria, e que a Idade de Ouro virá. Permitam-Me
assegurar-vos que este Dharmaswarupa, que este Divino corpo, não veio em
vão. Ele conseguirá livrar a humanidade da crise que se abateu sobre ela.
- Baba em 1968 – The Holy Man and the Psychiatrist, pág. 91
[Consulte o capítulo "Alvorecer da Idade Dourada Sathya Sai" para obter mais
citações de Swami sobre a idade de ouro que seguirá].
Swami falou alargadamente sobre a Idade de Ouro durante muitos discursos e
entrevistas. Ele também revelou alguns espantosos detalhes sobre essa época a
alguns dos Seus mais próximos devotos. Um devoto britânico, Lucas Rally, compilou
algumas das mensagens de Swami num livro chamado “Sai Messages for You and
Me”. O livro foi publicado em quatro volumes. Uma das mensagens diz:
A chegada da Idade de Ouro será anunciada por um novo advento, bem como
alguns transtornos, o suficiente para erradicar o mal que está hoje em dia tão
predominante.
- Sai Messages for You and Me Vol.II, Ralli, Lucas, 1988, pág. 70
Até agora, todos os diferentes livros que tenho visto e que se referem à declaração
acima mencionada têm interpretado o "Novo Advento" como a vinda de Prema Sai
Baba. Mas como Swami deixou o Seu corpo mais cedo do que se esperava, a
afirmação toma um novo significado.
Estaria Swami a dar uma dica sobre a Sua “Nova Vinda”, precisamente na mesma
forma de Sathya Sai Baba, ao citar que a Idade de Ouro viria durante o próprio
Avatar Sathya Sai? Nesta época de desenfreada iniquidade e desarmonia, na minha
opinião, só um milagre de enormes proporções pode desenraizar o mal e voltar a
atenção das pessoas para Deus. O Prof. V. K. Gokak foi um eminente poeta indiano,
professor e primeiro vice-chanceler do Instituto Sri Sathya Sai de Educação
Superior. Ele teve muitas entrevistas com Swami e tornou-se autor de vários livros
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sobre Ele. Em seu livro "Bhagavan Sri Sathya Sai Baba", ele refere que haverá um
momento marcante na carreira do Avatar Sathya Sai que ele chama "Hora de Deus"
(pág. 54). Poderá ser esse inolvidável momento o ressurgir da forma de Sathya Sai
Baba? Swami indicou também que a Idade de Ouro será accionada por um evento
(ou uma série de acontecimentos) que irão chamar a atenção do mundo para Sua
Divindade.
O dia do despertar não está longe e quando ele chegar haverá a revelação do
verdadeiro poder de Deus, uma manifestação da omnipresença do Senhor.
Este será o sinal de um grande acontecimento e o triar daqueles que não estão
prontos a aceitar o desafio do momento.
- Sri Sathya Sai Baba and the Future of Mankind, Satya Pal Ruhela, pág. 223

UM MILAGRE QUE ESTÁ PARA VIR
Antes de Ele deixar Seu corpo a 24 de Abril de 2011, Bhagawan concedeu três
mensagens inspiradoras a Seema Dewan, uma devota que vive em Canton (Ohio,
EUA). Seema Dewan é um nome familiar para muitos devotos porque seus livros são
famosos em toda a Comunidade Sai. Em Agosto de 1990, Swami tinha pedido a
Seema Dewan para gravar todas as suas conversas interiores com Ele porque estas
iriam um dia beneficiar a humanidade. Foi assim que começou a escrever seu
primeiro livro "Sai Darshan" (publicado pela Sri Sathya Sai Publicações Trust de
Prashanti Nilayam). Durante o mês de Setembro de 1997, Swami abençoou o
manuscrito do livro durante o Darshan onze vezes e por duas vezes derramou
Vibhuthi sobre ele. Tal como seu livro "Sai Darshan", aquelas mensagens que Swami
concedeu através dela (visões interiores e conversas) pouco antes de Ele falecer foi
um imenso consolo e fonte de inspiração para muitos devotos Sai de todo o mundo.
Nas suas próprias palavras1:
Ele (Swami) disse-me naquela altura que essas três mensagens “Só Por Vocês”,
“Tudo É Possível”, e “Um Milagre Que Está Para Vir”. Esta seria a última sobre a
Sua saúde e que as mensagens seriam sempre uma ferramenta de conforto nas
mãos de Seus devotos. Ele também me instruiu para pedir a Ted e John Henry2
de realizar um vídeo da Sua terceira mensagem.
Todos os excertos de mensagens recebidas por Seema Dewan são extraídos de
saidivineinspirations.blogspot.com
1

Ted Henry é um aposentado jornalista da televisão e devoto Sai de longa data residente em Cleveland, Ohio.
Ele, juntamente com sua esposa Jodi, realizou várias entrevistas em vídeo com devotos Sai. Estes vídeos estão
disponíveis em seu site souljourns.net. Versões vídeo das mensagens recebidas por Seema Dewan também
estão disponíveis neste site.
2
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A mensagem "Um Milagre Que Está Para Vir" foi recebida por Seema Dewan a 23 de
Abril de 2011, um dia antes de Swami deixar o Seu corpo. Nessa mensagem Swami
diz (somente excertos fornecidos):
Um milagre está para vir Meus queridos… Só Eu sei melhor. Se vocês puderem
esperar pelo passar dos dias e manterem-se robustos, se puderem aguentar…
um pouco mais do que aquiloque pensam que podem, então Meus queridos
estarão à beira de serem testemunhas do que Eu estou prestes a desdobrar…
para vocês viverem… um milagre está para vir. Vocês rezaram por ele.
Sobre a mensagem Seema Dewan diz (somente excertos fornecidos):
Então Ele veio Sábado de manhã com a mensagem "Um Milagre... Para Vir".
Deu-me a mensagem de manhã cedo mas não me permitiu partilhar até às 09h.
Prometeu-me que há uma Idade de ouro para vir. Por certo pensei na altura que
Ele iria “reentrar” no Seu corpo. Swami nunca explica as coisas claramente mas
faz com que o Seu trabalho seja feito.
Como ela própria reconhece, Seema Dewan naquela altura pensou que Swami iria
curar-Se e retornar. Qualquer pessoa que tivesse lido a mensagem naquele
momento teria pensado o mesmo pois Swami mencionou que um milagre estava
para vir. Mas Ele deixou Seu corpo no dia seguinte. A qual milagre Se referia Ele?
Swami deu-lhe outra mensagem, um dia após deixar Seu corpo (no dia 25 de Abril,
2011): "Não Fui A Lado Nenhum" (somente excertos fornecidos):
Os corações devotados com uma mente pura e um coração amoroso vão
chamar-Me de tempos em tempos. Só eles, com a força da sua pureza, irão fazer
com que Me torne novamente visível ao mundo e novamente Virei com Minhas
mãos cheias. Vocês devem acreditar na Minha palavra pois tudo aquilo que Eu
digo nunca se deteriora. Tudo o digo torna-se verdade. Lembrem-se sempre de
Mim, sabendo que estou à vossa frente. Libertem-se das emoções e esperem pelo
Meu regresso.
Nesta mensagem Swami declara que Ele irá tornar-Se novamente visível a este
mundo. A declaração poderia ser interpretada como a vinda de Prema Sai Baba. Mas
então porque será que Ele usou a expressão "Visível ao mundo" para descrever seu
regresso? (iremos discutir mais sobre este assunto num novo capítulo "Uma Visão
No Céu?"). Só quando se lê esta mensagem em conjugação com a anterior ("Um
Milagre"), obtemos uma indicação sobre o iminente milagre.
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O milagre sobre o qual Ele falou não pode ser a chegada da Prema Sai Baba apesar
desse evento já estar a ser esperado e aguardado. Pelas mesmas razões, declarações
como: “Vocês devem acreditar na Minha palavra pois tudo aquilo que Eu digo nunca
se deteriora”, e “Tudo o digo torna-se verdade” também não podem ser atribuídas à
vinda de Prema Sai Baba. Foi a forma do Avatar Sathya Sai Baba que “deixou” mais
cedo que o esperado. Daí as declarações, de modo oportuno, estarem provavelmente
relacionadas com o regresso da mesma forma de Sri Sathya Sai Baba. No entanto,
uma vez que Swami pede: “um pouco mais do que aquilo que pensam que podem”, a
perspectiva do seu regresso imediato pode ser excluída. E isso corrobora muitas outras
pistas que são apresentadas neste livro sobre Seu iminente regresso1.

SONHOS DE DEVOTOS
Um sonho com Swami só pode acontecer pela Sua vontade. É real e transmite uma
mensagem clara ao devoto em causa.
Swami aparecendo em sonhos é muito auspicioso [ …] Os sonhos são reflexo,
reacção e ressoar do que está dentro de vós. O mesmo não se aplica ao sonho em
que Swami aparece. Swami aparece em sonhos apenas quando Ele quer, não
quando vocês querem.
- Sathya Sai Speaks Volume 31 Capitulo 44
Sonhos que são pretendidos por Mim são muito claros e não vos dão espaço
para confusão ou dúvida. Venho até vós e transmito o que quero da forma mais
directa.
- Sathya Sai Speaks Volume 31 Capitulo 44
Poucos meses depois de Swami deixar o Seu corpo, Sri B. N. Narasimhamurthi2 teve
um sonho no qual Swami deu-lhe instruções pormenorizadas quanto ao
Muddenhalli Campus (do Instituto Sri Sathya Sai de Educação Superior), onde está
actualmente a servir como enfermeiro.
Swami diz no sonho3: (somente excertos fornecidos):
Faça com que o edifício no topo da colina esteja pronto para Minha
permanência antes de Eu chegar a este dia de GuruPurnima (15 de Julho de
2011). No dia de GuruPurnima Eu vou entrar lá e ficar permanentemente. Irei
daqui para lugares diferentes e voltarei. Mas vou ficar aqui permanentemente.
1

Estas são interpretações do autor.

2

Autor de "Sathyam Sivam Sundaram", a biografia oficial de Sri Sathya Sai Baba (volumes 5 & 6).

3

Os excertos são de www.ssso.net.
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Swami continua recordando que também ali Ele estará visível.
Swami então disse: "Nenu akkadiki vastaanu, akkada kanabadutaanu. (Vou
chegar lá e também serei visto lá).
Sobre a afirmação de Swami acima, Sri Narasimhamurthi desenvolve:
A quem Ele será visível e a quem não é deixado à Sua doce vontade. Houve um
tempo em que Ele concedia Darshan a quem merecesse ou não. Isso chegou ao
fim no dia 24 Abril de 2011. Aqueles de entre nós que merecem Seu Darshan
irão obtê-lo se Ele quiser. Porque na minha associação com Ele, nos
passados 46 anos, nenhuma das Suas palavras deixaram de se tornar
verdade. Estou muito certo que vamos vê-Lo um dia ou outro.
Encontrei também uma entrevista concedida a RadioSai, (divulgada a 15 de
Fevereiro de 2012) por um reitor do Instituto Sri Sathya Sai de Educação Superior
que foi medalhista de ouro no MBA do mesmo instituto. Ele aí partilha suas
convicções1:
[…] Numa nota pessoal, partilho uma convicção que - novamente, não posso
explicar - é apenas a intuição que diz naturalmente que Swami é omnipresente;
Ele está sempre aqui, mas tenho absolutamente 200% de certeza que
iremos vê-Lo de novo fisicamente. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso”.
Swami disse inúmeras coisas. Acho que não devemos realmente diminuir a
nossa fé por diversas razões. Swami mantém cada palavra dita por Ele. Todo o
universo tem de reorientar-se para cumprir Sua palavra. Vamos todos
relembrar que estamos a falar de uma encarnação de Deus e não de
alguém de comum.
Pela minha experiência, se há uma aprendizagem essencial no que se refere ao
aspecto físico de Swami, sei que a voz do Swami também é a voz da consciência.
Nunca houve um dilema quando Swami disse uma coisa e a consciência dizia
outra coisa. Por isso digo com absoluta convicção de que todas as coisas
que Ele disse revelar-se-ão no tempo.
Eu encontrei a minha própria fé acerca do retorno de Swami nas palavras deste
irmão Sai. Com a graça de Swami, tive a sorte de ouvir experiências de muitos
devotos Sai que partilham das mesmas convicções que eu. Embora alguns deles não
acreditem que Swami permaneça como antes, todos pensam que poderia haver
1

De media.radiosai.org/journals/vol_10/01FEB12/04_vinod_04.htm
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grandes milagres e Suas "Aparições" ou "Visões" às massas em várias partes do
mundo. Alguns devotos ainda tiveram sonhos acerca do retorno de Swami. Como
sabemos, sonhos com Swami não são trechos da imaginação de um devoto. Ele
mesmo afirma:
Quando Eu apareço em sonho, é para comunicar algo ao indivíduo. Não é
um mero sonho tal como é do conhecimento geral. Não creiam que esses
incidentes ocorrem no sonho como trechos da vossa imaginação. Deste
modo Dou respostas a todas as vossas dúvidas.
- Sathyam Sivam Sundaram- Parte 4 pág. 100
Como tais sonhos pessoais são de natureza de “um-para-um” entre Swami e Seu
devoto, os pormenores não são aqui publicados. Mas em termos de síntese, estes são
claros indícios que Swami estará de volta na mesma forma. Alguns devotos também
tiveram sonhos surpreendentemente idênticos com Swami a aparecer em vários
lugares ao mesmo tempo e existem muitas pessoas em todo o mundo que afirmam
ter tido esse tipo de visão.
Deparei-me com semelhantes e estimulantes profecias mencionadas em algumas
Escrituras Sagradas, cujos detalhes são fornecidos nos capítulos posteriores.
Só o tempo dirá o que Swami tem guardado para todos nós. Mas a partir dos sonhos
e experiências de diferentes devotos Sai, estou convencido de que estamos perante
algo de espectacular.
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CAPÍTULO 6:
INCRÍVEIS NADIS
Os Nadis são textos sagrados escritos em folhas de palma pelos sábios da Índia há
milhares de anos, usando na sua maioria o antigo idioma Tâmil em forma de versos
poéticos. Os sábios registaram estas previsões para cada indivíduo, para a melhoria
da humanidade e a fim de salvaguardar o dharma (rectidão). Eles profetizaram
características tais como historial familiar, vida espiritual assim como os caminhos
de inúmeros indivíduos. "Nadi" no idioma Tâmil significa "em busca de". As
escrituras contêm algumas previsões e características especificas de certos nativos
que iriam procurá-las numa determinada fase de sua vida conforme predito pelos
grandes Santos. Os Rishis (sábios) que ditaram os Nadis eram dotados de notável
clarividência e predisseram com exactidão todo o futuro da humanidade. Muitos
estudiosos em diferentes partes da Índia têm à sua guarda Nadi Granthas (livros de
folhas de palma). Algumas destas inscrições em folhas de palma estão disponíveis
em Tamilnadu (no sul da Índia) foram padronizadas, ordenadas e classificadas há
quase 1000 anos atrás, durante o reinado de Chola. Há uma série de Nadis
disponíveis (que são denominados segundo os nomes dos Santos Rishis que os
compuseram) como o Agasthya Nadi, Suka Nadi, Brahma Nadi, Kausika Nadi, etc.
Existem apenas alguns leitores de Nadi disponíveis que podem interpretar
correctamente as inscrições, que são apresentadas em linguagem poética.

PROFECIAS SOBRE O AVATAR SATHYA SAI NOS NADIS
Foi publicado um artigo no Sanathana Sarathi de Fevereiro de 1961 intitulado "O
horóscopo que tem 500 anos de Bhagawan Sathya Sai Baba". Fala largamente sobre
o Dr. E.V. Sastry, um famoso e proeminente membro da Indian Astro-Occult
Research Association em Nova Deli, que encontrou nas inscrições dos Nadis
detalhes incríveis e previsões sobre Bhagawan Sri Sathya Sai Baba e Sua vida,
previsões estas escritas há seculos atrás em folhas de palma. Shakuntala Balu, em
seu livro "Living Divinity", registra as leituras do Suka Nadi que estão na posse de
um conhecido professor de astrologia em Bangalore, Sri Narayana Ganjur Shastry.
Todas estas leituras descrevem com precisão e concisão a árvore genealógica de Sri
Sathya Sai Baba e inúmeros factos sobre Ele. Muitos devotos Sai têm confirmado e
escrito sobre leituras de Nadis que revelam o esplendor de Sai Avatar e os vários
milagres e feitos extraordinários que Ele iria realizar1.
1

Referências para as previsões dos Nadis:
a. Living Divinity por Shakuntala Balu
b. Sri Sathya Sai Avathar por V. Aravind Adiga Subramaniyam
c. In Search of Sai Divine por Satya Pal Ruhela
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Algumas características do Avatar Sathya Sai mencionadas nos Nadis:
Brahma Nadi:
• Avatar cria uma ilusão de que Ele é um ser humano, um habitante de
Parthi (Puttaparthi), Sathya Narayana (nome original de Sai Baba),
encarnação de Shiva-Shakti, encarnação de Shirdi Baba (Sua anterior
encarnação), a paz em pessoa no recinto da pacífica Parthi nas margens do
rio Chithravati.
• Reincarnação de Sri Krishna, Sri Linga, Sri Rudra kali, Sri Shakti, Sri
Vishnu.
• Personificação da verdade na vestimenta de um humano, vivendo como
Avatar em Maharashtra em Shirdi como Shirdi Baba, vestindo roupas
esfarrapadas, com o olhar de pobreza e uma vida de simplicidade,
assumindo ainda um outro Avatarat como Sathyanarayana num leito de
serpentes.
• Como Dattatreya, um Avatar que envolve a trindade (Brahma, Vishnu e
Shiva).
• supremo preceptor vem como uma forma de Shakti. Sathya Sai assumirá
outro avatar como Prema Sai (Sua próxima encarnação).
• dia Quinta-feira é dia santificado pelo rapaz Sathya Sai.
Agastya Nadi:
• Ele é a personificação da Graça e o Pai do mundo.
• Avatar Sathya Sai será Mestre em medicina, de uma eficácia fulminante.
• Ele vai formar muitas instituições educativas, produzir literatura sobre
conduta recta e pregar toda Sua vida sobre espiritualidade.
• Ele vai sair de casa numa idade jovem e lançar-Se na instituição do dharma
(rectidão), como missão da Sua vida. Na vida anterior, Ele foi Sai Baba de
Shirdi.
Suka Nadi:
• Pela Sua Graça, amor e sabedoria firmará Nithyanandha - a bemaventurança eterna, neste mundo.
• lugar onde Ele vive tornar-se-á uma terra santa de penitência.
• Ele terá sempre prazer e felicidade ao servir a humanidade.
• Ele é um Avatar entre os Avatares.
• Ele é um grande sankalpa siddha (um mestre de vontade) e um dos
poderosos, mas sem nenhuma atracção mundana pela riqueza ou glória.
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• Ele terá o poder de ichhamarana prapti (a possibilidade de morrer quando
o desejar) e Ele é uno em estado de Nirvikalpa Samadhi; viver só para o
surgimento da justiça.
• Sua missão é de aliviar os desesperados.
• Ele vai nascer para propagar a justiça e o local onde Ele vai viver se tornarse-á uma terra santa.
• Ele será capaz de assumir diferentes formas, ser visto em vários lugares ao
mesmo tempo e remover dificuldades e obstáculos para esconjurar o
perigo.
• Ele criará um ashram perto de um local onde existem muitos veículos com
rodas (estação de comboio. Refere-se ao Ashram de Whitefield) e também
restabelecerá instituições educativas de força espiritual.
• Ele irá mostrar omnisciência de muitas formas aos devotos que a Ele se
entregarem com plena fé. A esses será dada a oportunidade de iluminar
seus pecados e encontrar paz e bondade.
• Sua Glória espalhar-se-á ao longe e muitas pessoas virão ter com Ele. Mas
nem todos receberão Sua Graça devido a acções passadas.
• Ele é um grande brahmachari (solteiro) e irá ajudar os outros a criar
justiça. Sua atitude para com os homens e as mulheres será de igualdade.
Ele será uma mãe entre as mulheres.
• Ele será a encarnação do amor (Premaswarupa), alegria (Anandaswarupa)
e sabedoria (Jnanaswarupa), mas somente aqueles que são iluminados
serão capazes de experienciá-Lo como alegria (Ananda).
• Ele pode ser experienciado, mas não expresso; assim como um mudo pode
comer mas não pode falar. Total equanimidade será Dele. Ele vê o mundo
como um rebento de erva. Ele não vai estar preocupado com a opinião
pública e vai fazer só aquilo que é justo.
• Ele será um representante de Shirdi Sai Baba e vai nascer como resultado
das orações dirigidas a Shirdi Sai Baba.
• Ele vai dar Samadhi Darshan aos devotos de Shirdi Sai e similarmente,
depois de Ele ter voado de Seu corpo, os devotos de Sathya Sai irão ter
Samadhi Darshan em Whitefiled; terra que será venerada como santa.
• Sua vida será para o bem da humanidade da forma descrita por Krishna no
Bhagavad Gita. Ele também irá plantar uma árvore em Brindavan,
Bangalore, e aquele lugar se tornará um siddhikshetra (um campo de
energia) e a árvore será uma kalpavrusha (árvore que preenche desejos).
• simples facto das pessoas olharem para Sri Sathya Sai Baba aumenta o
bem nas suas vidas. Sua Graça faz com que as pessoas possam superar
seus problemas, suas dificuldades e Ele irá guiá-los rumo ao progresso.
• Ele vai mostrar-Se em muitos lugares simultaneamente, embora esteja
apenas num. Haverá muitos actos Divinos e manifestações.
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• Ele é tolerante e compassivo por natureza e trata todos por igual. Ele não
fere sentimentos ou expressa zanga quando erros de ignorância são
cometidos.
• Muitas vezes Ele fala na brincadeira mas fala a verdade. Quando Ele
publicita qualquer aspecto de Si ou de Suas actividades, o que raramente
faz, fá-lo num determinado momento e é sempre e só para o crescimento
da justiça; Impregnando boas ideias de vida e criando um clima de boa
vontade.
• Este avatar terá poderes de cura e o poder de curar-Se pela aspersão de
água. Ele irá usar seu poder de cura não só para os povos deste mundo,
mas visando também os seres de outros mundos e num plano superior de
existência (Devas ou seres celestiais).
• Sainath faz tudo segundo Seu plano.
• Ele tem grandes poderes de purificação. Apenas a visão dele ou a mínima
palavra trocada com Ele pode purificar alguém. Ele também tem o poder
de prolongar a vida.
• Sainath (Senhor Sai) é Mahavishnu Swarupa - forma do próprio grande
Vishnu.
• Sathya Sai Baba terá sempre uma aparência juvenil não obstante a idade.
A própria encarnação Divina de todas as formas num só Deus como Sri Sathya Sai é
claramente enfatizada em todos estes Nadis. Todos os pormenores exactos que
vemos e ouvimos hoje são retratados com muita clareza e ao pormenor. O Suka Nadi
também deu outra interessante profecia, de que este Avatar Sathya Sai Baba iria
montar um “Carro de Sol Dourado” (Swarna-Aadhithya Ratham) num auspicioso dia
e seria puxado em procissão por devotos. O dia mencionado foi no ano chamado
Eeshwara (um dos 60 anos do calendário Indiano), na segunda-feira Sashti thithi de
Krishna Paksha (sexto dia da quinzena escura), no mês de Bhaadra-Padha (sexto
mês segundo o calendário indiano ou seja de 15 de Setembro a 15 de Outubro). O
momento auspicioso foi previsto por volta das 7 da manhã. No ano de 1997, durante
o Padhuka Mahotsav, (festival para adorar as sandálias abençoadas pelo Senhor),
sob a liderança de Sri Subramanian Chettiar, Presidente do Sri Sathya Sai Padhuka
Trust, devotos de Madurai (no Tamilnadu) trouxeram um Carro de Sol Dourado
para Swami. O carro tinha um trono de ouro coroado por uma cúpula dourada e um
enorme disco de ouro (Soorya - Deus-Sol) nas costas. As representações douradas
de Shiva e Parvathi foram colocados no carro do Avatar Shiva-Shakthi. O condutor
deste magnífico carro dourado foi Brahma, o Criador com quatro rostos. O
acontecimento histórico teve lugar precisamente no dia 22 de Setembro de 1997, na
Segunda-feira, tal como especificado no Nadi. Bhagawan veio da Sua Divina
residência, cercado por devotos, estudantes e especialistas védicos. Com sons
rítmicos e agradável música tradicional, assim como acompanhado de esplendidos
cantos védicos cantados bem alto, Bhagawan montou o carro pelas 7 da manhã. Com
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Sua incrível Glória, iluminado com os raios dourados do sol nascente na madrugada,
Swami rumou ao Prasanthi Mandir montado nesse carro. Esses Nadis predisseram
com exactidão a Glória e o esplendor do Avatar Sathya Sai há milhares de anos.
Algumas das profecias em vários Nadis apontam para uma época gloriosa num
futuro próximo onde os poderes de Swami serão revelados ao mundo inteiro e Ele
será visto como o "Grande Imperador".
• Quando a influência do Kali Yuga for ainda mais intensa, as pessoas vão
ver o Seu verdadeiro poder e reconhecer que Ele é o supremo poder.
Então a humanidade ficará prostrada como perante um grande imperador.
• Ele manterá um avião sem combustível no ar durante muito tempo
somente pela Sua vontade.
• Ele irá erguer a bandeira da justiça num período de tempo significativo e
posteriormente a rectidão vai aumentar visivelmente.
• Actualmente Ele apresenta apenas um décimo do seu verdadeiro Ser.
Depois de um tempo, Seus esforços para salvar o mundo vão aumentar dez
vezes. Ele irá mostrar que só Ele pode controlar a fúria da natureza.
• Agora adharma (injustiça) tem crescido numa proporção de três quartos.
Quando aumentar mais um quarto, é quando tudo se tornará iniquidade.
Então Sri Sathya Sai Baba revelará Seus plenos poderes e será conhecido
no mundo inteiro. O mal tem de aumentar ao extremo antes da Sua
qualidade Divina poder ser plenamente explorada.
• Num curto espaço de tempo a Sua grandeza se difundirá ainda mais e
haverá o culto universal de Sathya Sai.

AS MINHAS EXPERIÊNCIAS COM OS NADIS
Pela minha própria experiência pessoal, as leituras de Nadis são muito precisas e
confiáveis desde que as mesmas sejam conduzidas por um habilidoso
leitor/astrólogo. Tive as minhas próprias leituras em 1997-98 num centro de
astrologia de Nadis do Sul da Índia. Estes Nadis relacionados comigo são do famoso
Agastya Nadi, escritos pelo sabio Agastya, um dos sete Maharishis (grandes santos).
Fiquei assombrado pela precisão das leituras que incluíram os exactos nomes dos
meus pais, ocupações, detalhes da minha infância e o meu paradeiro nesse
momento. Tinha também várias previsões sobre o meu futuro, juntamente com um
calendário de eventos para acontecer na minha vida. Mas a leitura que mais precisa
de ser realçada aqui é sobre o meu Guru Sri Sathya Sai Baba:
Tem um Guru. Ele tem três encarnações. A primeira encarnação foi no Estado de
Maharashtra (Shirdi). Actualmente Ele está em Sua segunda encarnação que é
em Andhra Pradesh. Nesta vida Ele é Shiva-Shakthi Swaroopam (personificação
do princípio de Shiva- Shakthi). Nome é Sri Sathya Sai Baba. Sua terceira
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encarnação será no estado de Karnataka. Durante essa, Ele assumirá o nome de
Prema Sai[ ... ] você receberá orientações do seu Guru através de sonhos.
Gostaria de salientar aqui que não havia maneira do astrólogo ter imaginado que eu
era um devoto Sai. Muitos deles tinham ido ali mais tarde para leituras e
confirmaram-me que suas leituras eram exactas. Na minha vida, até agora todas as
previsões aconteceram exactamente conforme predito, incluindo aquelas sobre meu
casamento, filhos, carreira, viagens, vida espiritual e muito mais. Teriam os Nadis
alguma coisa a dizer acerca do desaparecimento de Swami e de Seu iminente
regresso? Por favor continue a ler.

OS NADIS PREDIZEM O REGRESSO DE SWAMI
Um mês após Swami deixar Seu corpo, uma devota chamada Sri Vasantha Sai, de
Madurai no Tamilnadu (sul da Índia), tencionou saber o que foi escrito nos Nadis
acerca do precoce desaparecimento de Swami. Ela enviou um dos seus colegas a
Vaideeshwarankoil, uma cidade no Tamilnadu onde muitos Nadis são preservados.
O que se segue é extraordinário. Nas próprias palavras de Sri Vasantha Sai:
SV (K S Venkatraman, um colaborador de Sri Vasantha Sai) deslocou-se
imediatamente, viu alguns Nadis e chamou-me. Ele transmitiu que todos os
Nadis dizem que Swami virá novamente ... SV encontrou muitos Nadis e todos
confirmaram o que Swami me disse em meditação: "Ele voltará outra vez" …SV
voltou no final de Julho e leu mais Nadis sobre Swami. Todos estes Nadis
revelam a mesma coisa: Ele está prestes a regressar.
Sri Vasantha Sai é uma alma avançada, uma devota Sai de muitos anos que tem tido
inúmeras visões, sonhos e experiências milagrosas da inacreditável Graça do seu
Divino Senhor Sri Sathya Sai Baba. No âmbito espiritual, o amor e devoção de Sri
Vasantha Sai a Bhagavan Sri Sathya Sai Baba fez dela o epítome de "Consciência de
Radha". Sri Vasantha Sai tem escrito inúmeros livros sobre Swami e sobre vários
aspectos da espiritualidade. Seu primeiro livro chamado "Liberation! Here Itself!
Right Now!" foi publicado em 1997. Mencionei anteriormente como se realizou a
profecia sobre o Carro de Sol Dourado tal como previsto nos Nadis. Foi sob a
liderança de Sri Subramanian Chettiar, Presidente do Sri Sathya Sai Padhuka trust,
que os devotos de Madurai trouxera o carro para Swami. Bhagawan Sri Sathya Sai
Baba tinha visitado a casa de Sri Subramanian Chettiar em Madurai dia sete Maio de
1997 e durante essa visita abençoou o livro de Sri Vasantha Sai ao autografar seu
manuscrito. Esta é mais do que uma prova suficiente da autenticidade das suas
visões Divinas e experiencias. Ela vive actualmente no seu ashram "Mukthi Nilayam"
(que significa fonte de libertação), próximo de Madurai. Seu ashram é uma fonte de
felicidade espiritual e serve os mais pobres e necessitados fornecendo comida
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gratuita, abrigos, medicina e educação. As leituras de Nadis relacionadas com o
reaparecimento de Swami foram compiladas num livro chamado “Sacred Nadi
Readings”. Nesse livro Sri Vasantha Sai explica:
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba não é um simples Avatar. Todos pensam que Ele
deixou Seu corpo. Não só as pessoas comuns, mas também os que estiveram
perto dele pensam da mesma maneira. É verdade que Ele "deixou o corpo". No
entanto, também é verdade que Ele virá novamente com a mesma forma.
Alguns trechos dessas leituras de Nadis, extraídos do acima mencionado livro
"Sacred Nadi Readings”1 encontram-se aqui abaixo:
No momento de ver este Nadi, Seu corpo já não está aqui. No entanto, há
alguma confusão. Seu corpo não está aqui, mas Seu corpo está aqui. Ele vai mais
uma vez regressar e aderir ao corpo, que Ele preparou antes de deixar Seu
corpo. (Raja Rishi Viswamitra Nadi, leitura conduzida a 25 de Maio de 2011) –
pág. 8
O corpo que realizou estas grandes obras e o corpo que todos vimos até agora
não é Seu corpo real. Trata-se de um corpo de ilusão [ … ] após Saturno entrar
em Libra no dia de lua cheia, o Senhor dará uma visão de Si mesmo na Sua
forma actual. Esta será vista por muitos que ficarão cheios de pasmo e
assombro. (Agasthya Nadi, leitura conduzida a 27 de maio de 2011) – pág. 20
Embora Seu Atma tenha deixado Seu corpo físico, o mesmo Atma voltará e
atingirá a mesma forma física. Isto é o destino [ ... ] Ele não estará num corpo
envelhecido ou num corpo jovem, mas de meia-idade. (Raja Rishi Viswamitra
Nadi, leitura conduzida a 31 de Maio de 2011) – pág. 86
[ ... ] Agora neste momento, seu Senhor já não está no corpo físico. Ele virá
novamente num novo corpo. (Bhrigu Nadi, leitura realizada a 31 de Maio de
2011) – pág. 96
No momento de pegar neste Nadi, Ele está em estado Atmico[ ... ]Ele não tem
corpo de carne. Ele virá novamente para a terra. [ ... ] que é Seu destino.[ ... ]
Com 88 anos de idade, as pessoas na terra vão acolhê-Lo sem dúvidas, defeitos
ou falhas. Ele vai viver por 7 anos. (Gorakka Nadi, leitura realizada a 14 de
Junho de 2011) - pág. 26

1 Sacred Nadi Readings – Compilado por Sri Vasantha Sai, Sri Vasantha Sai Books & Publications Trust, Mukthi
Nilayam, 2011, ISBN 978-93-81008-63-8
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Ele vai então descer aqui e Seu corpo será de 58 a 60 anos de idade. Ele
renascerá na terra num corpo desta idade. Só então é que Ele se revelará ao
mundo e todos saberão a verdade. (Maccham Uni Nadi, leitura realizada a 5 de
Agosto de 2011) – pág. 102
Muitos mais detalhes maravilhosos são fornecidos e explicados nesse livro. No
entanto, cada sábio forneceu um diferente ponto de vista sobre o desaparecimento
de Swami segundo a sua própria percepção do evento. As previsões sobre o timing
da reaparição de Swami também não são unanimes. Alguns dos Nadis referem
diferentes eventos astrológicos ou conjunções celestes. Após essas ocorrências
espera-se que Swami Se revele a Si mesmo no Seu "novo" corpo. Uma vez que os
Nadis usam por vezes linguagem codificada, torna-se difícil apontar uma data exacta
do Seu regresso. O Suka Nadi e o Raja Rishi Viswamitri Nadi sugerem a idade de 86
anos enquanto o Gorakka Nadi sugere os 88 anos de idade. Agora a questão é saber
se estas previsões incluem ou excluem os anos que Swami estará “fora do corpo”.
Seja qual for o caso, ambas as idades 86 e 88 seriam abrangidas no prazo que foi
sugerido no capítulo "Swami fala da Sua vida na terra" (que poderia ser entre Julho
de 2012 e Abril de 2014).

INTRIGANTES PROFECIAS DE NOSTRADAMUS
As maioria dos devotos Sai estão cientes das várias profecias de Nostradamus1
relacionadas com o Avatar Sathya Sai. Duas profecias destacam-se:
Da aquática triplicidade nascerá de um
Que fará a quinta-feira para Sua festa
Seu renome, louvor, reinado e poder aumentarão
Por terra e mar no oriente tempestade
- Quadra 1:50
A terra e o ar congelarão muita água
Quando venerarem a quinta-feira
Aquele que chegará jamais será tão justo
Quanto os quatro pares que virão homenageá-lo
- Quadra 10:71
É bastante evidente que estas duas predições estão relacionadas com Sri Sathya Sai
Baba. "Aquática Triplicidade" sugere um lugar rodeado por três corpos d'água. A
1

Michel de Nostredame, mundialmente conhecido como Nostradamus, foi um vidente Francês do século XVI. Suas
previsões do futuro são algumas das mais famosas da história e continuam a gozar popularidade até hoje. Suas
profecias são apresentadas sob forma de versos de quatro (quadras) e em grupos de 100 (séculos).
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península Indiana, especialmente a parte sul, é cercada pela Baía de Bengala, o Mar
Arábico e o Oceano Índico. Quinta-feira é observada como o dia santo de Bhagawan.
A profecia menciona como pessoas de todas as partes do mundo virão louvar o
Senhor. Estas quadras de Nostradamus fizeram sempre parte da literatura Sai assim
que o assunto debatido é o: “Advento de Sai”. Cruzei-me com elas muitas vezes. No
entanto, uma das linhas destas previsões revelou-se sempre de modo intrigante
porque eu não conseguia relacioná-la com eventos que aconteceram durante o
Avatar Sai. Essa linha é: “A terra e o ar congelarão muita água - Quando venerarem a
quinta-feira”. Acredita-se que as profecias de Nostradamus contêm, na mesma
quadra, vários acontecimentos significantes e identificações relacionadas com o
objecto da profecia. Tenho sempre suspeitado que poderiam estar relacionadas a
acontecimentos futuros, muito provavelmente um fenómeno natural que envolvia
água por razões óbvias. Mesmo assim, esta profecia foi sempre um enigma. O
enigma resolveu-se quando vi a seguinte profecia Nadi sobre o regresso de Swami:
[ ... ] Neste dia, para onde quer que se olhe o vento e a chuva virão. Então Swami
virá na Sua forma em Andhra Pradesh em Prasanthi Nilayam (Kagabhujangar
Nadi, leitura realizada a 24 de Maio de 2011) – pág. 7
Espantoso, não é? No entanto, para além de um certo ponto todas as previsões e
suposições tornam-se irrelevantes, pois só Swami sabe quando e como as coisas vão
se revelar. O que se sabe é que os Nadis predizem o regresso de Swami à terra na
mesma forma de Sri Sathya Sai Baba. Os Nadis mencionam explicitamente que Seu
novo corpo seria o corpo de um jovem ou de meia-idade. Todos rezamos e
aguardamos por esse espantoso momento, um dos maiores milagres jamais visto na
história da humanidade. É Algo que poderia mudar a nossa maneira de ver o mundo
para sempre.
Nota: poderá ser de interesse para alguns leitores de referir uma previsão particular
nas leituras do meu Agasthya Nadi (a partir de 1997-98), que diz o seguinte: "Você
vai escrever livros sobre seu Guru (Sri Sathya Sai Baba) e também distribuí-los fora
(da Índia) ". Este é, na verdade, meu primeiro livro desde sempre. Era uma predição
de concretização que considerei como “rebuscada” dadas as minhas limitadas
credenciais de escritor. Surpreendentemente, uma outra leitura também diz que iria
escrever sobre a grandeza dos Nadis. Este livro cumpre igualmente essa profecia. Ó
incríveis Nadis!
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CAPÍTULO 7:
O DESAPARECIMENTO DO MAHDI
QUEM É O MAHDI?
Mahdi (ou Mehdi) é um Messias como figura nas tradições islâmicas e pensa-se que
aparecerá neste mundo antes do profetizado "Dia do Julgamento". Muitos
muçulmanos acreditam que Alá irá trazer de volta seu mensageiro Mahdi durante
um período difícil da história humana para restaurar a fé e instaurar a paz no
mundo. Significados diferentes têm sido dados para o nome Mahdi como por
exemplo "O Guiado", "Redentor" e "Prometido Professor". Ele é por vezes referido
como Qaim ou Al-Qaim (significando "Aquele que surge para a verdade") em
tradições xiitas. Outros nomes pelos quais Mahdi é normalmente tratado são " AlMahdi ", "Hazrat Mahdi" e "Mahdi Moud".

SINAIS PARA IDENTIFICAR O MAHDI
Zeba Bashiruddin, do Instituto Sri Sathya Sai de Educação Superior, que é uma
fervorosa devota de Sri Sathya Sai Baba, é autora de um revelador artigo "Hazrat
Mehdi e Baba: Verdade de uma Profecia". Este foi publicado no Sanathana Sarathi
(Novembro de 1991). Neste artigo ela demonstrou que todas as profecias sobre o
Hazrat Mahdi são perfeitamente aplicáveis a Sri Sathya Sai Baba. Segundo ela:
Os muçulmanos do mundo inteiro consideram o advento de um grande líder e
guia. Todos eles o conhecem como Mehdi (Mestre/Professor). O profeta Hazrat
Mohammad indicou que Hazrat Mehdi irá aparecer para o bem-estar dos
muçulmanos nas últimas décadas do século XIV Hijri (esse século acabou). Será
um tempo de problemas e de materialismo. Os valores Corânicos e suas práticas
serão ignorados e os corações dos homens irão para o culto do mundo e seu
“Glamour", “os outros deuses" da linguagem Corânica”. A profecia implora que
Hazrat Mehdi venha restaurar a Verdade e que o "Islão"1 será a religião do
mundo inteiro.
Existem vários "Hadiths" nas tradições islâmicas que fazem referência às descrições
do profeta Maomé sobre o aguardado Mahdi (na terminologia Islâmica, o termo
"Hadith" refere-se a relatos de declarações ou actos de Mohammad). Os diversos
1 A tradução literal de “Islão” sendo Paz, podemos interpretar esta passagem como explicitando que a paz irá
prevalecer no mundo inteiro.
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sinais referentes ao tempo e à pessoa de Mahdi são mais de 150 e foram revelados
pelo Santo profeta a Hazrat Ali, o quarto Khalif e reservatório de segredos Sufistas.
Esses sinais tornaram-se um tesouro guardado dos Imãs descendentes de Hazrat Ali
e faziam parte da tradição Xiita (principalmente do Irão). De facto faziam parte das
sentenças proféticas. No início do século 17 d. C., o conhecido estudioso Md. Baqir
bin Md. Taqi-Al Majlisi-Al Isfahani (1627-1698) colectou essas preciosas escrituras
no seu volumoso livro Bihar-ul-Anwar, escrito em árabe.
Alguns destes prenúncios seleccionados pelo Profeta do Islão estão listados aqui,
traduzidos da língua Persa (iraniano) do Bihar-ul-Anwar: Muitos Maometanos não
poderão saber sobre Seu advento durante um longo período de tempo. O Espírito
Santo usará duas túnicas, uma interior e outra exterior (pág. 239). A túnica cor-delaranja vai ser de tal forma que os contornos das Suas costas serão vistos
claramente (pág. 292, 777). Sua túnica cor-de-laranja espalhará luz entre o povo
(pág. 245). Seu cabelo, espesso e escuro, irá até aos ombros (pág. 25). As Suas
sobrancelhas abraçam-se no centro (pág. 242). Outras características são: Sua ampla
e clara testa (pág. 263). Nariz recto com um mergulho no início e uma verruga na
bochecha lembrando Hazrat Mosa. Ele será brilhante como uma estrela, terá os
dentes da frente distanciamentos (pág. 243) e olhos pretos (pág. 777). Ele será de
estatura média em comparação com a altura dos Judeus (pág. 239). A cor do rosto é
descrita normalmente como o brilho de uma moeda de ouro-bronze, tão brilhante
que é impossível reconhecer a cor real (pág. 263-293). Impressão geral: Cheio de
compaixão, digno, exaltado" (pág. 239). Sua atitude para todos será fraterna, como
se os conhecesse bem (pág. 314). Ele vai adorar todos os profetas e santos e tudo o
que Ele desejar será feito. Ele irá superar todas as oposições (pág. 242). Seus
devotos encontrarão nele protecção (pág. 342). As pessoas vão achar que Ele é a
personificação da bem-aventurança do céu (pág. 341). Ele será um refúgio para os
indefesos e rejeitados (pág.235). Ele irá distribuir A'be-e-Tuhur Kausr
(Espiritualidade) às pessoas de manhã e à noite (pág. 343) (referência aos Darshans
diários de Baba). Luz Divina será manifestada por Ele (pág. 252). Ele não vai trazer
uma nova religião (pág.6) (Baba salientou muitas vezes que não pregava nenhuma
nova religião). Todo o conhecimento e essência de todas as religiões vão florescer no
Seu coração como um novo jardim (pág. 238). Ele vai encher a terra com paz. Ele vai
ser um amigo e um conselheiro (pág. 287). Ele vai mostrar o caminho recto (pág.
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352). Ó Muçulmanos, saibam que Ele, cujo nascimento está oculto de vós, é o vosso
Mestre, ELE É MEHDI (pág. 292)1 .
Outros sinais são dados no livro Bihar-ul-Anwar: Ele vai dar presentes que são leves
em peso. Ele irá mover-se entre Seus devotos e tocar suas cabeças com as mãos.
Cada olho que o vê ficará feliz, não apenas seres humanos mas almas desencarnadas
também. Ele vai viver 95 anos. Nos últimos vinte anos de Sua vida, Ele será o "Rei do
Mundo Inteiro". Mas, naquela época, apenas dois terços do mundo vão acreditar
nele. Os Muçulmanos reconhecê-Lo-ão apenas nove anos antes de Ele deixar o
mundo. Ele vai tornar o mundo leve e cheio de paz. E para que não sejam enganados,
devem saber que o Mestre do mundo trará coisas para fora do Seu corpo através da
Sua boca (referência ao Shiva-Lingam que emerge da boca de Swami durante a
Shivaratri?).
No seu livro ““The Heart of Sai”, R. Lowenberg explica que encontrou no Ashram
uma senhora Iraniana, devota conhecida nos círculos Sai como "Irani Ma"
(significando - Mãe proveniente do Irão), que havia encontrado as profecias do
Profeta Maomé (em Bihar-ul-Anwar) sobre a vinda do grande Mestre. Ela explicou a
Lowenberg muitos sinais que identificam e coincidem com as características de Sri
Sathya Sai Baba. Swami Maheshwaranand, em seu livro "Sai Baba and the Nara
Narayan Gufa Ashram", cita que embora Irani Ma quisesse publicar essas profecias
do Profeta Maomé em forma de livro, Swami não deu permissão para fazê-lo. A
multidão de devotos iranianos visitando Prasanthi Nilayam é em si mesmo um
testemunho da autenticidade das previsões do Bihar-ul-Anwar. Também é notável a
convergência sobre a personalidade, características e missão do Avatar Sathya Sai.
Todos os sinais que o Profeta Maomé dá para identificar Mahdi estão perfeitamente
alinhados com as singularidades e características físicas de Swami.
Assim como na previsão do Nadi em que a "Humanidade prostra-se a Ele como a um
Grande Imperador", as profecias sobre o Mahdi mencionam que Ele será o "Rei do
Mundo Inteiro".

O REINO DE MAHDI NA TERRA
Duas das profecias de Bihar-ul-Anwar destacam-se pelas suas influências na
percepção da incumbência de Mahdi na terra. Uma declara que Mahdi vai viver 95
anos. Outra cita que os Muçulmanos iriam reconhecê-lo apenas nove anos antes

1

Referências:
a. “In Search of Sai Divine”, por Satya Pal Ruhela, M.D. Publications Pvt. Ltd, 1996
b. “God Descends on Earth”, por Sanjay Kant, Sri Sathya Sai Towers Pvt. Ltd.
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de Ele deixar a terra. Assumindo que os 95 anos são do Calendário1 Islâmico, este
dado corresponderia a 93 a 94 anos regulares. Esta informação é sincrónica com as
próprias declarações de Swami sobre Seu tempo de vida (consulte o capítulo
"Swami fala sobre Sua vida na terra). A segunda previsão sugere a ocorrência de
algo de substancial, que faria as pessoas acreditarem no Mahdi, 9 anos antes da Sua
eventual partida deste mundo. Swami deixou Seu corpo com a idade de 85. Se
somarmos 9 anos a essa idade, (ou 8,75 regulares segundo o cálculo do calendário
Islâmico), então chegamos aos 94 anos de idade. No capítulo "Swami fala sobre Sua
vida na terra", eu já tinha sugerido que Swami, ao mencionar a idade de 94 e 96 em
ocasiões diferentes, os dois anos da discrepância poderiam estar relacionados com
Sua “ausência” deste Seu corpo. Tendo em conta todos estes factos, é apelativo
assumir que a reemergência de Swami poderia ser a razão pela qual a maioria das
pessoas iria acreditar nele. Ele então poderá estar mais 9 anos neste mundo. É
interessante notar que também encontrei em alguns Hadiths a menção que Mahdi
vai dirigir o mundo (depois da Sua ascensão) por 7 ou 8 anos (em vez de 9).
“Nosso Mahdi vai ter uma ampla fronte e um nariz proeminente. Ele vai encher
a terra com justiça porque está cheia de injustiças e tirania. Ele governará
durante sete anos”.
- Bihar-ul-Anwar Vol.13 Parte 1, Tradução Inglesa pág.143
Abu Dawud, Sahih, Vol.2, pág. 208; Fusul al-muhimma, pág. 275
[…] Seu reino será de sete anos, ou então 8 anos, ou então de nove anos.
- Bihar-ul-Anwar Vol.13 Parte 1, Tradução Inglesa pág. 143
“Ele irá reinar 7 sete ou 9 anos”.
- Bihar-ul-Anwar Vol.13 Parte 1, Tradução Inglesa pág. 68
“O Mahdi vai encher a terra com equidade e justiça, pois ela estará a ser
açoitada por injustiça e opressão. Os residentes do céu e da terra serão felizes
com Ele. Os céus não serão avarentos com qualquer uma das Suas bênçãos, pois
farão chovê-las generosamente. A terra não vai negligenciar nenhuma das suas
plantas, mas irá fazê-las brotar de tal modo que os vivos vão ter pena dos
mortos por não terem tido a possibilidade dessa experiência. Ele viverá assim
durante sete, oito ou nove anos”.
- Bihar-ul-Anwar Vol.13 Parte 1, Tradução Inglesa pág. 91

O calendário islâmico é composto por 12 meses por ano de 354 ou 355 dias. Desde que a idade de 95 anos
poderia ser considerada como qualquer momento entre a 95 e 96, o cálculo baseado em 355 dias dá uma
idade entre 93 e 94 segundo anos regulares do calendário standard.
1
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Estas previsões ostentam uma inquietante semelhança com a previsão do Nadi
sobre o regresso de Swami:
“Com 88 anos de idade, as pessoas na terra vão aceitá-lo sem dúvidas, defeitos
ou falhas. Ele viverá 7 anos”. (Gorakka Nadi, leitura realizada a 14 de Junho de
2011).
-Sacred Nadi Readings, Sri Vasantha Sai, pág. 26
“Ele voltará novamente e permanecerá apenas por mais 7 anos. Muitas
mudanças vão acontecer na terra durante esses sete anos”. (Bogar Nadi, leitura
realizada a 25 de Maio de 2011)
- Sacred Nadi Readings, Sri Vasantha Sai, pág. 18
Muitos cristãos também acreditam que haverá um período de sete anos de alegria e
felicidade que muitas vezes é referido como "O Arrebatamento" (que significa um
estado de vivência com alegria, amor e êxtase). Acredita-se que este período será
inaugurado com a segunda vinda de Jesus Cristo após o qual haverá um reinado de
1000 anos de paz neste mundo (mais detalhes no capítulo "Alvorecer da Idade de
Ouro Sathya Sai”).

O DESAPARECIMENTO DE MAHDI
Desde os meus primeiros dias como devoto Sai, tenho vindo a ler vários livros sobre
Swami onde as profecias do Mahdi são mencionadas. Por isso sempre estive
convencido de que estas previsões pertenciam claramente ao Avatar Sathya Sai.
Depois de começar a escrever este livro, ocorreu-me o pensamento que essas
previsões eram realmente sobre Swami. Então, se isso fosse o caso, também deveria
haver referências nesses livros sobre o “precoce” desaparecimento de Swami. Decidi
investigar aquilo que os vários Hadiths tinham a dizer sobre o assunto. Também
obtive traduções em inglês de alguns dos volumes de Bihar-ul-Anwar e desse modo
pude iniciar a pesquisa. O que eu encontrei nesses volumes foi avassalador. Eu não
podia acreditar no que estava a ler. Os Hadiths falam claramente do
desaparecimento do Mahdi e Seu eventual regresso! Dizem também que o Mahdi vai
desaparecer duas vezes da terra. O primeiro será por um longo tempo e o segundo
será Seu desaparecimento concreto (ou morte).
Hazrat Mahdi vai desaparecer de vista durante um determinado tempo.
- Bihar-ul-Anwar Vol.13 Parte 1, Tradução Inglesa pág. 133
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Ele desaparecerá duas vezes. A primeira vai ser tão longa que algumas pessoas
vão dizer que Ele está morto. Outros dirão que Ele desapareceu. Nem aqueles
que o amam e nem os outros saberão onde Ele está [...]
- Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi
Por Alá, Ele (Mahdi) irá desaparecer durante anos. Ele será esquecido e até vai
ser dito: Ele está morto, pereceu ou foi para algum vale. Os olhos dos fiéis
verterão lágrimas em cima Dele e ficarão transtornados como um navio que é
virado ao contrário pelas ondas do mar […]
- Bihar-ul-Anwar Vol.13 Parte 1, Tradução Inglesa pág. 180
O nome Qaim (ou Al-Qaim) tem sido usado em diversos versículos para referir o
Mahdi, que em árabe significa "Subida para a Verdade". Duas coisas precisam de ser
aqui assinaladas: Primeiro é a palavra "Rising", que claramente aponta para um acto
de "Ascensão". Em segundo lugar a palavra "Verdade", que é a raiz do significado do
nome parcial de Swami, ou seja Sathya Sai Baba. Além disso, Bihar-ul-Anwar
denomina esse desaparecimento do Mahdi como o período de "ocultação". O termo
refere-se geralmente à ocultação de corpos celestes (como planetas) para descrever
seus desaparecimentos temporários por detrás de outros corpos. Também aqui a
mesma expressão é usada para descrever o desaparecimento temporário de Mahdi
para um universo desconhecido. Vi muitas explicações dadas por diferentes
estudiosos sobre este período de ocultações. Alguns até dizem que o Mahdi vai
esconder-se da humanidade durante centenas de anos e depois comparecer perante
ela pouco antes do "fim dos tempos". Mas os versos de Bihar-ul-Anwar revelam uma
imagem completamente diferente. Uma das mais interessantes profecias
encontradas em Monfort-ul-Anwar é quando o Qaim ascende. A profecia pretende
que as pessoas ficarão maravilhadas e questionar-se-ão: Como pôde isto acontecer
pois Seu corpo já deveria estar descomposto? Isto aponta para o facto da ocultação
começar com o desaparecimento do corpo do Qaim durante o ato de morte.
[Todos os outros versos neste capítulo foram extraídos da Bihar-ul-Anwar, Vol. 13
Parte1, tradução em Inglês salvo indicação do contrário]
Quando o Qaim Se erguer, as pessoas dirão: Como foi possível? Até mesmo os
Seus ossos deveriam estar descompostos. (pág. 181)
Disse-lhe: "Ó filho do mensageiro de Alá, porquê que Ele se chama "Qaim? "E ele
respondeu: "Porque Ele erguer-Se-á depois da morte da Sua lembrança [ ... ] "
(pág. 193)
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De repente haverá um período de ocultação, período durante o qual os
ignorantes estarão perplexos, os críticos irão se desvanecer e os pregadores da
hora de Seu retorno irão mentir. Então Ele elevar-Se-á. (pág. 193)
Perguntei: "Por que razão Lhe chamam: "Aquele que é esperado?" Ele
respondeu: "Haverá um período de ocultamento de muitos dias e que levará um
longo tempo. Aqueles que são sinceros esperarão Seu advento, aqueles que serão
cépticos vão abandoná-Lo, e os que O rejeitam vão troçar Dele." (pág. 193)
O verso acima afirma que o período de ocultações seria longo, que se prolongaria
por muitos dias. Mas os versos não sugerem que o período de desaparecimento
seria de centenas de anos como muitos estudiosos concluíram. Caso contrário, o
verso teria evidentemente utilizado a palavra "anos" para identificar a duração do
desaparecimento. Notem por favor a expressão: "Aqueles que O rejeitam vão troçar
Dele". É absolutamente verídico que muitos não-crentes ridicularizaram Swami por
Ele ter falhado nas Suas previsões e ter deixado Seu corpo mais cedo que o previsto.

QUANDO REGRESSARÁ O MAHDI?
O retorno do Mahdi é esperado para inaugurar uma nova era de amor e paz
semelhante à "Idade Dourada" mencionada nos discursos de Swami. Esse dia é
também citado nos textos Islâmicos como “Al-Qiyamah", que em árabe significa
literalmente "Dia da Ressurreição". Refere ainda que ninguém sabe quando esse dia
virá a não ser o próprio Deus.
Ó mensageiro de Alá, quando é que o Qaim da tua descendência vai ascender?"
Ele disse: "Seu exemplo é como o exemplo da hora: " … Nenhum senão Ele pode
estabelecê-la; será momentâneo nos céus e na terra; Ele irá surgir de modo
repentino. (pág. 189)
A escritura diz que o ressurgimento do Mahdi será "súbito", num momento
inesperado que só Ele conhece. Isto assemelha-se com os seguintes versos no Novo
Testamento que descreve a vinda do "Filho do homem" (acredita-se que se trate da
segunda vinda de Jesus Cristo).
Vigiai pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que virá o Filho do homem.
- Mateus 25:6-13, KJV
Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho,
mas o Pai.
- Marcos 13:32, KJV
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REGRESSARÁ O MAHDI NUM CORPO JOVEM?
No capítulo "incríveis Nadis" já vimos profecias Nadi que mencionam o regresso de
Swami. Algumas das leituras também comentam que quando Ele voltar assumirá um
corpo mais jovem ou de meia-idade.
“Depois de Ele vir para fora, Ele terá paz. Ele vai continuar com a tarefa como
tem feito durante os últimos 85 anos. Embora o corpo vai seja mais jovem,
Ele terá a maturidade e a experiência de 85 anos. Ele vem novamente e
permanecerá apenas por mais 7 anos”. (Bogar Nadi, Leitura conduzida a 25 de
Maio de 2011).
- Sacred Nadi Readings, Sri Vasantha Sai, pág. 18
As escrituras Bihar-ul-Anwar também oferecem tremendas e surpreendentes pistas:
Qual será o sinal do vosso Qaim quando Ele irá reaparecer? Ele respondeu: “Ele
estará em idade avançada mas vai aparecer como um jovem. Quem O verá dirá
que tem 40 anos ou menos. A rotação dos dias e noites não O afectam até ao Seu
último suspiro. (Vol.13 Parte 2 pág.178)
O Dr. John Hislop publicou o registo de uma entrevista com Swami, na qual Swami
disse: "Este corpo vai viver até aos 96 anos de idade e permanecerá jovem"1. No livro "
Living Divinity”, de Shakuntala Balu, ela cita as seguintes palavras de Swami: “Neste
corpo Me tornarei velho ou enfermo como no Meu velho corpo de Shirdi 2.
Será que estas declarações de Swami indicam que Ele terá aspecto mais jovem
quando voltar? Já debatemos em Bihar-ul-Anwar que diz que o Mahdi permanecerá
pelo menos mais 7 anos após seu reaparecimento. Encontrei também uma previsão
sobre o desaparecimento final do Mahdi da terra:
“Ele vai permanecer sete anos (após Seu reaparecimento) e então morrerá e os
Muçulmanos vão rezar sobre Ele”. (pág. 91)

A IDADE DE OURO DE MAHDI
A chegada de Mahdi será precursora de uma Era de Ouro que irá permear a terra
com paz e justiça, cujo esplendor está maravilhosamente anotado em Bihar-ulAnwar:
Conversations with Sathya Sai Baba, J.S. Hislop, Birthday Publishing Co., San Diego, CA, 1978, pág. 83. (Esta
conversa encontra-se unicamente nesta edição).

1

2

Living Divinity, Shakuntala Balu, London Sawbridge, 1984, pág. 40.
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“Por Alá... Ele não deixará este mundo antes de aparecer e encher a terra com
equidade e justiça, já que esta estará repleta de injustiça e opressão”. (pág. 197)
“Benditos sejam vocês se virem este tempo! Benditos sejam todos os que hão-de
ver este tempo! (pág. 170)
“E a terra vai brilhar com a iluminação do Seu Senhor, e o Seu domínio se
estenderá de leste a oeste”. (pág. 113)
“Ele rasgará de vós os maus julgamentos, libertar-vos-á dos perigos, demitirá os
governantes injustos e vai limpar a terra do desonesto. Ele agirá com equidade
e estabelecerá entre vós uma justa escala de justiça. Os vossos mortos desejarão
retornar em breve mais uma vez e viver novamente. Isto concretizar-se-á. Em
nome de Alá, Ele está em vossos sonhos! Cuidem das vossas línguas e do vosso
sustento, porque a depravação virá a vocês. E se esperarem, serão
recompensados e irão saber com certeza que Ele é o vingador da vossa
perseguição e restaurador dos vossos direitos. Assumo o juramento de Alá, que
em verdade Alá está com as pessoas que são piedosas e que praticam boas
acções”. (pág.155-156)
“Naquele momento, a terra revelará seus tesouros e mostrará suas bênçãos. Os
homens não encontrarão nenhum lugar para dar esmolas nem para serem
generosos, porque a riqueza cercará todos os crentes”. (Parte 2 pág.233)
Estes versos explicam a beleza da profetizada Idade de Ouro, o fenómeno que
parece ser extremamente inconcebível considerando o actual estado do mundo.
Mas, como sabemos, Swami prometeu que a Idade de Ouro virá. Ele, que contém
todos os princípios Divinos e também o próprio Mahdi ou Messias, cumprirá todas
estas previsões. Quando esse tempo vier, sua beleza estará além de todos os sonhos
e imaginação.
“Está a aproximar-se a hora em que toda a humanidade viverá em harmonia.
Vai acontecer mais cedo do que se espera" [...] Não é o que alguém vivo possa
imaginar. Está além de toda a compreensão. Posso dizer que sua beleza é
magnífica e transcende todos os sonhos”.
- Sri Sathya Sai Bal Vikas, Volume XV, Nº 9, Setembro 1996

PORQUE VOLTARÁ O MAHDI?
[ ... ] Porque [ ... ] Ele não preencheu a terra com justiça e equidade, tal como
tinha sido previsto na narração. Por conseguinte, esta deverá acontecer no
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último período de tempo. Estas razões têm tudo combinado para cumprir o
destino declarado. (pág. 141)
O verso acima é de imensa importância no contexto deste livro. Ele diz que como o
Mahdi não cumpriu a Sua predita missão de preencher a terra com justiça e
equidade, Ele está destinado a retornar para essa realização. Tudo isto está
perfeitamente em concordância com o ponto que este livro tenta sensibilizar: Visto
que muitas coisas que Swami pronunciou ainda estão para acontecer e muitas
dessas previsões se revelam nas Escrituras ainda por cumprir, por certo que Ele
estará de regresso!
[ ... ] Sou a segurança para o povo sobre a face da terra, assim como as estrelas
são a segurança para os moradores do céu… rezem mais por um ressurgimento
em breve porque aí reside o vosso sucesso. (pág. 498)
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CAPÍTULO 8:
UMA VISÃO NO CÉU?
Muitas escrituras ao redor do mundo profetizam um evento que irá anunciar a
chegada do Senhor sobre a terra. Uma das mais populares e discutidas profecias fala
sobre a "Vinda do Filho do homem" no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Há
muitos versículos que falam do Senhor aparecendo na hora mais inesperada,
espantando desse modo a humanidade e colocando-a em obediência espiritual.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as tribos da
terra se lamentarão, e verão o Filho do homem, vindo sobre as nuvens do
céu, com poder e grande Glória. E Ele enviará os seus anjos com rijo clamor
de trombeta, os quais ajuntarão os Seus escolhidos desde os quatro ventos, de
uma à outra extremidade dos céus.
– Mateus 24:30-31, KJV
Porque o próprio Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz do
arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus […]
- 1 Tessalonicenses 4:16-17, KJV
Os versos da Bíblia Sagrada acima mencionados sugerem uma visão no céu para ser
testemunhada pela humanidade que iria então pronunciar Deus vindo como "Filho
do homem". Muitos acreditam ser esta a "segunda vinda" de Jesus Cristo. No
entanto, de acordo com Swami, Jesus nunca tinha mencionado algo sobre o Seu
retorno. Foi a vinda de Baba que Jesus sempre referiu.
[ … ] a declaração de Cristo é simples: "Quem me enviou entre vós voltará!"
E Ele apontou para um cordeiro. O Cordeiro é meramente um símbolo, um sinal.
Ele representa a voz--- Ba-Ba; o anúncio foi o advento de Baba […] Cristo não
declarou que virá novamente. Ele disse, "quem me criou virá de novo".
Esse é Ba-ba [ …]
- Sathya Sai Speaks Volume 11 Capitulo 54
Quererá isto dizer que a "Segunda vinda" do "Filho do homem" na Bíblia Sagrada se
refere à segunda vinda de Sri Sathya Sai Baba? Poderá o mundo em breve observar
uma visão da forma de Sathya Sai?
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Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o
trespassaram; e todas as tribos da terra se lamentarão sobre Ele. Mesmo assim,
amém.
- Apocalipse 1:7, KJV
A Bíblia diz: “Todo o olho o verá durante essa visão”. Isto aponta para algo á escala
mundial. Há uma interessante profecia no Agasthya Nadi sobre o reaparecimento de
Swami, mencionada no livro "Sacred Nadi Readings ".
[ ... ] O Senhor dará uma visão de Si mesmo na Sua forma actual. Esta será uma
verdadeira visão do Seu corpo real. Ele será visto por muitos que ficarão
cheios de pasmo e assombro. [ ... ]Senhor Shiva diz que a visão será vista não
só na Índia mas em todo o mundo. Será a mesma forma, mas em lugares
diferentes. Muitas pessoas ficarão maravilhadas e afirmarão que estão a vê-Lo
aqui e ali. Na verdade Ele será visto em lugares diferentes e ao mesmo tempo
por muitas pessoas.
- Sacred Nadi Readings, Sri Vasantha Sai, pág. 18
Leituras do Agasthya Nadi certamente fazem eco com a essência das profecias
bíblicas acima discutidas. A Bíblia diz também que a "segunda vinda" seria numa
inesperada hora que ninguém sabe.
Por isso ficai também vós apercebidos; porque numa hora em que não penseis,
virá o Filho do homem.
- Mateus 24:44, KJV
Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o
Filho, senão o Pai.
- Marcos 13:32, KJV
Já debatemos sobre as semelhanças da vinda do Mahdi ou Qaim como mencionado
no Bihar-ul-Anwar e a vinda do "Filho do homem" na Bíblia.
Bihar-ul-Anwar também diz que quando Qaim “sobe” depois de Seu
desaparecimento, esse será um momento inesperado. Há muitos versículos
mencionados em Bihar-ul-Anwar (sobre o reaparecimento) que se assemelham a
versículos bíblicos:
Eis que, por Alá, o vosso Mahdi desaparecerá de vós […] Então Ele virá como
um meteoro fulminante. Ele vai encher a terra com justiça e equidade, já que
vai estar cheia de injustiça e opressão.
- Bihar-ul-Anwar Vol.13 Parte 1, Tradução Inglesa pág. 178
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Em seguida Ele virá como um meteoro de brilho trespassante, e encherá a terra
com justiça e equidade pois ela vai estar cheia de opressão e tirania.
- Bihar-ul-Anwar Vol.13 Parte 1, Tradução Inglesa pág. 113
Agora vamos comparar isto com o que os versículos da Bíblia dizem sobre a vinda
do Filho do homem nas nuvens, semelhante a um relâmpago que atinge no sentido
este-oeste:
Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente,
assim será também a vinda do Filho do homem.
- Mateus 24:27, KJV
E então verão vir o Filho do homem nas nuvens, com grande poder e Glória.
- Marcos 13:26, KJV
Estes versículos do Novo Testamento e do Bihar-ul-Anwar reforçam ainda mais a
minha convicção de que o mundo poderá testemunhar uma visão da forma de
Sathya Sai no céu em vários locais. Os leitores lembram-se do excerto retirado do
capítulo "Pistas para Seu iminente retorno", em que alguns devotos têm tido sonhos
sobre Swami a aparecer em vários lugares e muitas pessoas ao redor do mundo
alegando que estão a vê-Lo. No mesmo capítulo tinhamos falado sobre as mensagens
de Seema Dewan sobre os últimos momentos de Swami no Seu corpo. Gostaria de
salientar novamente a mensagem: "Não Fui a Lado Nenhum" à luz das acima
mencionadas previsões sobre a "Visão no Céu" (somente excertos fornecidos):
“Os corações devotados com uma mente pura e um coração amoroso vão chamarMe de tempos em tempos. Só eles, com a força da sua pureza, irão fazer com que
Me torne novamente visível ao mundo e novamente virei com Minhas mãos
cheias. Vocês devem acreditar na Minha palavra pois tudo aquilo que Eu digo
nunca se deteriorará. Tudo o que Eu digo torna-se verdade. Lembrem-se sempre de
Mim, sabendo que estou à vossa frente. Libertem-se das emoções e esperem pelo
Meu regresso”.
Swami disse que vai Ser uma vez mais "Visível" ao mundo. A palavra "Visível" está
associada à visão. Estaria Swami a dar uma pista sobre uma visão gloriosa que o
mundo está prestes a testemunhar? Será esse dia do Seu reaparecimento, com uma
surpreendente visão no céu, aquele que Swami chamou de “Dia do Despertar?”
O dia do despertar não está longe e quando ele chegar haverá a revelação do
verdadeiro poder de Deus, uma manifestação da omnipresença do Senhor.
- Sri Sathya Sai Baba and the Future of Mankind, Satya Pal Ruhela, pág. 223
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VISWARUPA DARSHANAM ADIADO?
Eu nunca profiro uma palavra que não tenha significado, ou faço uma acção
sem resultado benéfico.
- The Life of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, N.Kasturi, pág. 196
Na quinta-feira 4 de Outubro de 2007 foi anunciado em Prasanthi Nilayam (por
ordem de Swami) que Ele iria dar um "Vishwarupa Darshanam" (visão da forma
cósmica ou Universal) por volta das 19:00 a nordeste de Puttaparthi em direcção ao
aeroporto. Assim que a informação foi publicada, devotos começaram a correr rumo
ao aeroporto cantando Seu nome. Canais de televisão também transmitiram as
notícias e assim, rapidamente toda a população de Puttaparthi fechou suas casas e
correu para o aeroporto. De outros vilarejos próximos milhares correram para a
área. Todos os devotos que ocupavam a zona focaram sua atenção no céu. Num acto
de devoção, alguns deles rodearam o carro de Swami impedido-O de sair. Mesmo
após membros do Sathya Sai Trust pedirem para se sentarem, eles não cumpriram.
Em vez disso, foram correndo atrás do carro.
Um pequeno palco tinha sido preparado para o Viswarupa Darshanam. Mas, com
tantos devotos prostrados diante dele, Swami foi forçado a permanecer no carro
durante uma hora por não conseguir chegar ao palco. Pouco tempo depois, os
titulares do Sathya Sai Trust anunciaram que o Viswarupa Darshanam estava adiado
devido à não cooperação dos devotos e ao tempo nublado. Swami voltou ao Seu
Ashram1. Este foi um episódio muito intrigante na história do Avatar Sathya Sai
devido á sua natureza incaracterística. Não foi muito do "Género Swami" Ele
anunciar uma visão pública, depois encenar um drama e por fim adiar o evento
anunciado qualquer que fosse a razão. Swami estava lá para conceder uma
surpreendente visão, o que em si já seria um enorme milagre. Transcende a lógica
Ele anunciar a visão pública e depois adiá-la alegando não poder sair do carro e
induzindo um pequeno milagre. Para todos os efeitos, todos nós sabemos que
Swami não faz nada sem ter para isso uma razão válida.
Swami concedeu visões celestes a muitos devotos no passado. No entanto, essas
eram apenas para determinados indivíduos ou pequenos grupos de pessoas. Um
episódio notavelmente espectacular está narrado no livro "Anyatha Sharanam
Nasthi - Não existe nenhum refúgio além de Ti" por Sri Vijayakumari. A autora narra
as incríveis visões celestiais que Swami lhe concedeu assim como a alguns outros
devotos:
Um dia, quando estávamos todos a caminhar rumo ao Chitravati, Swami
subitamente desapareceu. Enquanto O procurávamos, ouvimos um som de
1

Referência: http://www.ssso.net/
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palmas vindo do alto e, olhando para cima, encontrámos Swami que nos disse:
"Estou no topo da colina." Eram seis da noite. O sol suavizou os seus raios e
mergulhava a oeste. O céu estava cheio de nuvens negras como se estivesse a
agasalhar-se numa manta espessa. Swami disse “Olhem todos para mim”, Vou
mostrar-vos o sol.
Nós pensámos: "Como pode o sol voltar depois de já estar posto”? …Quando
vimos raios de sol novamente implementar-se atrás da cabeça de Swami. O céu
foi preenchido com nuvens azuis. Os raios começaram a tornar-se vermelhos até
parecerem fulmíneos e emanavam tanto calor que transpirámos
abundantemente. Os raios eram intensamente quentes, como vindos do tórrido
sol do meio-dia.
Incapazes de suportar o calor, fizemos todos apelos sonoros fortes: "Swami! É
demasiado quente". O calor desapareceu. Estávamos a serenar quando a voz de
Swami clamou do alto da colina: "Eu mostro-vos a Lua". Então vimos atrás da
cabeça de Swami os semi-desdobrados raios da lua cor de mel. Eles logo se
tornaram brancos – e ainda mais brancos. Assim foi. Começámos a tremer de
frio. Nossos corpos ficaram rígidos. Nossos dentes começaram a bater: "Swami!
Frio! É muito frio, Swami!". Como estávamos a implorá-Lo, o frio desapareceu
lentamente.
Quando nos questionámos sobre qual seria o próximo milagre que iria fazer, Ele
anunciou: “Vou mostrar-vos o Terceiro Olho. Vejam atenta e cuidadosamente”. –
“Terceiro Olho, como será isso”? O nosso questionamento continuava. O corpo de
Swami não estava visível mas a Sua cabeça apareceu-nos em tamanho
gigantesco, como se estivesse esticada pelo céu inteiro. Estupefactos, grande
desconcerto encheu as nossas mentes enquanto olhávamos para o céu. Da testa
de Swami, entre as sobrancelhas, apareceu um orifício. Faíscas fumegantes
começaram a sair desse orifício. Nossos olhos ficaram deslumbrados com o
brilho das faíscas. Estávamos assustados. Mais do sentir que medo por nós
próprios, estávamos preocupados com o que poderia estar a acontecer a Swami.
As faíscas continuavam a sair. Quando olhei para trás, constatei que muitos
tinham desmaiado. Não sabíamos o que os tinha levado a desmaiar e esse facto
assustou-nos ainda mais. Olhámos para cima mas não encontrámos Swami.
Como nos sentimos perdidos e sem saber o que fazer, começámos a chorar.
Subitamente encontrámos Swami no meio de nós.
Tocand nossos ombros perguntou-nos: “O que aconteceu? Porque estão a
chorar? Estas crianças desmaiaram porquê”? Como não sabíamos o que
responder a estas perguntas, continuámos a chorar agarrados a Ele […] Um por
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um os desmaiados começaram a erguer-se. Foi uma estranha experiência.
Sentimos os nossos corpos cambalear aqui a acolá. Sentimo-nos como se
estivéssemos flutuantes no ar. Uma alegria inexprimível estava a permear todo
o nosso ser […] Não conseguíamos cantar correctamente. Estávamos tontos.
Toda essa noite foi passada nesse estado. Como no dia seguinte nos
encontrámos em semelhante estado, pedimos a Swami que nos elucidasse. Ele
disse com um sorriso: “Rezaram durante muitas vidas para ter um vislumbre
deste Terceiro Olho. Em resposta às vossas orações, hoje Dei-vos Darshan. Mas
não vos mostrei sequer uma milésima parte do seu brilho. Nem isso vocês
aguentaram. O vosso estado actual é o resultado desse espectáculo."
Avassalados por esta revelação, todos quebraram e choraram. Lavámos Seus
Pés de Lotus com as nossas lágrimas [ ... ]
- Anyatha Sharanam Nasthi, Sri Vijayakumari, pág. 58-61
No episódio acima, Swami diz aos devotos que Ele nem sequer mostrou uma
milésima parte do Seu brilho. Mesmo assim, os devotos não podiam suportar a visão
e desmaiaram. A refulgência de Swami ultrapassa toda a imaginação. Estas razões
fazem com que o anúncio e posterior adiamento do mencionado "Viswarupa
Darshanam" se torne ainda mais intrigante. Ninguém pode realmente compreender
os caminhos de Swami. Mas existem certas coisas que sabemos sobre o Avatar.
Sabemos que Ele não faz nada sem uma razão válida. Tudo o que faz é para o
benefício da humanidade. Swami não está vinculado a qualquer coisa. Pela virtude
desses "conhecidos" parâmetros, podemos aspirar a conceber o significado de certas
acções de Swami. Se Swami diz que vai fazer algo, então certamente fá-lo-á, embora
seja impossível assumirmos como e quando isso vai acontecer. É por isso que Swami
nos pede para: "Sejam pacientes. No tempo, tudo vos será dado"1. Pela mesma razão
um irmão Sai que esteve presente durante o adiado avento "Viswarupa Darshanam"
me disse que considerava todo o drama como uma indicação de uma visão cósmica
que está para vir no futuro. Note-se também que o Trust (que age segundo as
directivas de Sathya Sai) anunciou que o "Viswarupa Darshanam" tinha sido
"adiado" e não "cancelado". Swami tinha mencionado a alguns dos Seus mais
próximos devotos que haverá um tempo quando Ele iria a andar a pé no céu e as
pessoas então perceberiam Sua Glória. Ele também citou este assunto num dos
discursos públicos.
Vou ser obrigado a mover-Me através do céu; sim, isso também vai acontecer.
Acreditem em Mim.
- Sathya Sai Speaks, Volume 2, Capítulo 18

1

Sanathana Sarathi Outubro de 1996, contracapa.
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Vão realizar a Glória de Swami quando Ele andar no céu de uma extremidade à
outra.
- Thapovanam Sri Sathya Sai Sathcharithra,
Jandhyala Venkateswara Sastry, Capítulo 11
Pelos eventos acima citados pode deduzir-se que a “Visão no Céu” é algo que Swami
sempre teve em mente. Quão maravilhoso será quando acontecer! Bem-aventurados
serão aqueles que tiverem a sorte de testemunhar esse evento.
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CAPÍTULO 9:
AMANHECER DA IDADE DE OURO SATHYA SAI
Swami muitas vezes afirmou que veio para inscrever um capítulo de ouro na
história da humanidade, que por meio disso conduziria a uma "Idade de ouro", uma
nova era de amor, paz, rectidão e verdade. A humanidade está na cúspide daquela
era pacífica e próspera na qual haverá aceitação universal do Avatar Sathya Sai com
o Seu nome e forma a estabelecerem-se no mundo inteiro.
As citações de Swami sobre este maravilhoso tempo por vir espalham-se pelos Seus
numerosos discursos. Alguns eventos já podem ter parcialmente ocorrido. Também
podem surgir nas nossas mentes as duvidas sobre o facto de algumas destas citações
pertencerem aos tempos do Avatar Prema Sai. Mas sabemos de maneira geral como
Swami falava e quando Ele dizia: “Esta forma” ou “Este corpo”, referia-Se claramente
ao Seu Avatarat como Sathya Sai Baba. Além disso, indicou directamente e por vezes
indirectamente que o mundo já estará pacífico quando Prema Sai chegar. Por favor
veja a seguinte conversa que John Hislop teve com Swami durante uma das
entrevistas:
JH: Muitas pessoas dizem que, muito em breve, vamos entrar num período de
grande catástrofe.
SAI: Pode haver algum pico de ondas como já referi, mas o mundo será feliz,
pacífico e próspero.
CONVIDADO: Sem guerra mundial?
SAI: Não. Sem guerra mundial.
JH: Somos afortunados de estarmos vivos para que possamos ver este mundo em
paz.
SAI: Vocês vão todos ver. Mesmo os anciãos vão viver para ver.
CONVIDADO: Então Prema Sai não terá muito trabalho para fazer! Swami
terá tornado o mundo pacífico.
SAI: Isto é daqui a cerca de 40 anos. Nessa época o mundo será pacífico.
Esse é o nome: Prema Sai. Tudo será amor -- amor, amor, amor em todos
os lugares.
- My Baba and I, Dr. J.S.Hislop, pág. 189. Entrevista em Dezembro de 1978
Em entrevista ao proeminente jornalista RK Karanjia, Swami explica que a missão
do Avatar Prema Sai será fazer as pessoas perceberem que elas próprios são Deus:
"A missão do presente Avatar é fazer com que todo o mundo perceba que o
mesmo Deus ou Divindade reside em todos nós. As pessoas devem respeitar-se,
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amar-se e ajudar-se uns aos outros independentemente da cor ou credo. Assim,
todo o trabalho pode tornar-se uma forma de adoração. Finalmente Prema
Sai, o terceiro Avatar, promoverá a notícia evangélica que não só Deus
reside em todos mas todos são Deus. Essa será a sabedoria final que
permitirá a cada homem e mulher chegar a Deus "
-The Blitz Interview, Setembro de 1976
Para que o Avatar Prema Sai possa transmitir este conhecimento à humanidade,
sendo ele de tal forma avançado que Swami lhe chama de "sabedoria da final", não
seria justo supor que nessa altura a humanidade já tenha atingido um nível razoável
de consciência espiritual? Quem mais poderia trazer essa consciência além do
próprio Avatar Sathya Sai?

A IDADE DE OURO VAI REPETIR-SE
A Vontade de Deus não pode ser interrompida. Os eventos ordenados por Deus
devem ter lugar. A alegre Idade de Ouro vai repetir-se.
- An Eastern View of Jesus Christ, pág. 12
Muitos hesitam em acreditar que as coisas vão melhorar, que a vida será feliz
para todos e cheia de alegria e que a idade de ouro se repita. Deixem-Me
assegurar-vos que este Dharmaswarupa, que este corpo Divino, não veio
em vão. Ele vai conseguir evitar a crise que se abateu sobre a humanidade.
- Sai Baba, O Homem Santo e o Psiquiatra pág. 91

ELA CHEGARÁ MAIS CEDO DO QUE SE ESPERA
Não tenham medo Meus filhos. Tudo ficará bem. Amor e luz irão substituir a
escuridão e uma nova era estará em breve sobre vós.
- Sri Sathya Sai Baba and the Future of Mankind pág. 110
O tempo em que toda a humanidade vai viver em harmonia está a
aproximar-se. Esse tempo vai chegar mais cedo do que se espera. Antes que
chegue, estejam preparados para o que for necessário a fim de revelar a todos
os seres vivos o verdadeiro propósito da existência. Não é o que nenhum vivo
possa imaginar. Ele está além de toda compreensão. Eu posso dizer que a
sua beleza é magnífica e está para além de todos os sonhos. E enquanto
cada um de vocês executar o vosso trabalho silencioso, aperto-vos junto ao Meu
Coração e, doravante, as vossas almas devem ser erguidas e os vossos olhos vão
revelar a Minha presença dentro de vós.
- Sri Sathya Sai Bal Vikas, Vol. XV, n º 9, Sept.96
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[...] O dia em que a fraternidade do homem e a paternidade de Deus brilharem
magnificamente está a amanhecer e a aproximar.
- Sathya Sai Speaks Volume 13 Capítulo 18
[ ... ]O mundo inteiro está hoje no auge da ansiedade e do medo. Mas Eu
garanto-vos que muito em breve as nuvens negras se espalharão e vocês irão
testemunhar um período feliz no mundo inteiro.
- Sathya Sai Speaks Volume 11 Capítulo 28
Quando o mundo está à beira do caos, o Avatar vem para acalmar a violenta
tempestade no coração dos homens. Prasanthi (quanto maior a paz, maior a
acalmia das perturbações) será estabilizada em breve. Os desvios demoníacos
do caminho recto Divino serão corrigidos. Dharma será revivido e revitalizado
em cada comunidade humana.
- Sathya Sai Speaks Volume 11 Capítulo 31

NATUREZA DA IDADE DE OURO
Quando a Idade de Ouro amanhecer haverá harmonia em todo o mundo e
o amor fluirá em todos os lugares. Todos os pensamentos de ódio
desaparecerão. Hoje vocês não conseguem visualizar tal estado, porque há
caos em toda parte. A luta, o ódio, a intriga, o mal, todas as emoções negativas
estão crescentes. Mas, eventualmente, a mudança virá.
- Sai Messages for You and Me Vol. II, pág. 70
Se houver uma alteração, será uma mudança universal. Não local. Ela
ocorrerá em todos os lugares.
- My Baba and I, pág. 189
[...] No dia [...] em que a humanidade inteira se unificar como uma grande
família observando estritamente os princípios da verdade, rectidão, amor, Paz e
Não-violência [...] vai marcar a criação de Sai Rashtra e abençoados de
facto são aqueles que forem capazes de experienciar o Céu na Terra.
- Sai Vandana, 25, 1990
Será como uma nova era, a era do amor. A harmonia e cooperação substituirão
a idade da guerra, da luta, do ódio, da inveja, da ganância assim como todos os
aspectos negativos da vida.
- Sri Sathya Sai Baba and the Future of Mankind, pág. 223
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Amor e paz [...] vão limpar os horrores e os excessos da idade das trevas que hoje
poluem a atmosfera.
- Sri Sathya Sai Baba and the Future of Mankind, pág. 10
A vida vai mudar, vai melhorar e vocês vão experienciar uma riqueza na
qualidade de vida que vos iludiu no passado.
- Sri Sathya Sai Baba and the Future of Mankind, pág. 221
Hoje encontramos actos de violência em toda parte. Mas o que está a acontecer,
de certa forma, é para o vosso próprio bem. Todos vão desenvolver
sentimentos sagrados. Todos irão desfrutar da bem-aventurança Divina.
A nação inteira irá desfrutar de paz e felicidade em breve. Não haverá
qualquer dificuldade ou sofrimento.
- Discurso Divino em Brindavan, 16 de Março de 2003
Avatares não têm sucesso ou falham; o que Eles querem deve ocorrer; o que Eles
planeiam deve ocorrer... Eu vim para inscrever um capítulo de ouro na
história da humanidade, onde a mentira irá falhar, a verdade triunfará e
a virtude reinará. Será o caracter que dará o poder e não o conhecimento,
nem os talentos criativos ou a riqueza. A sabedoria será entronizada nos
conselhos das nações.
- Sathya Sai Baba, Embodiment of Love, pág. 174

ACEITAÇÃO UNIVERSAL DO AVATAR SATHYA SAI
Meu nome e forma em breve serão encontrados e estabelecer-se-ão em
toda a parte. Vão ocupar cada centímetro do mundo.
- God Descends on Earth, pág. 37
Vocês irão testemunhar o desdobramento da Glória Divina de Swami nos
próximos dias. Ele vai atrair o mundo inteiro. Não haverá lugar para as
pessoas, nem mesmo de pé.
- Discurso Divino, Brindavan, 16 de Março de 2003
Não considerem Sai Baba como uma mera figura de cinco pés e três polegadas
de altura (De palmo e meio). Sua presença será sentida no mundo inteiro.
Esperem e verão. Em poucos dias todo o mundo virá para cá.
- Sathya Sai Speaks Fascículo 28 Capítulo 19
Deixai a América. Puttaparthi vai ser um nome a ter em conta em todos os
principais países desenvolvidos do mundo como o Japão, a Alemanha, a
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Itália, a França, etc. Os mapas do mundo vão marcar Puttaparthi como
um local importante.
- Discurso Divino, Prasanthi Nilayam, 19 de Outubro de 1999
Swami responde à pergunta sobre aquilo que dará o sinal do começo da Idade
de Ouro ao dizer: “A Glória de Sai estender-se-á a todas as partes do
mundo. Além disso, alargar-se-á mil vezes".
- Sanathana Sarathi 36, Dezembro de 1993, pág. 333
Em questão de poucos dias vocês vão saber. A Glória Divina irá aumentar dia
a dia, conferindo-vos alegria e bem-aventurança. Toda a agitação será
erradicada da face da terra.
- Discurso Divino em Brindavan, 16 de Março de 2003
Enquanto os dias passam, mesmo aqueles que não são capazes de reconhecer a
verdade de Swami terão de aproximar-se com lágrimas de arrependimento e
experienciar-Me. Muito em breve será o mundo inteiro. Swami está a restringir
esse desenvolvimento. Quando for permitido manifestar, o mundo inteiro
será transformado em Prasanthi Nilayam.
- Sathya Sai Speaks Capítulo Volume 15 55
[...] O dia em que milhões de pessoas se irão reunir para beneficiar do
Avatar está a chegar rapidamente; Eu estou a avisar-vos para que reúnam
toda a Graça e toda a felicidade que puderem, enquanto podem [...]
- Sathya Sai Speaks Volume 11 Capítulo 41

IMPORTÂNCIA DA ORGANIZAÇÃO SAI
A Organização Sai pode ser de tamanho limitado agora mas com o passar do
tempo ela atrairá tantas pessoas que não será possível acomodar o
grande público nas reuniões Sai. Todos os espaços disponíveis serão
destinados aos pertencentes da Organização Sai. Assim, o facto de serem
sócios da Organização Sai oferece uma possibilidade.
- My Baba and I por doutor J.S.Hislop, pág. 209
Extracto de uma entrevista em Dezembro de 1982
Mesmo além disso:
O mundo inteiro será transformado em Organização Sathya Sai e Sathya
Sai será instalado nos corações de absolutamente todos.”
- Sanathana Sarathi, Janeiro de 1999, pág. 16
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A GLÓRIA DE BHARATH (ÍNDIA)
Novamente, que afortunados são vocês por poderem testemunhar todos os
países do mundo a homenagearem a rendição a Bharatha; por poderem
ouvir a adoração ao Nome de Sathya Sai que refulge em todo o mundo, até
enquanto este corpo existe; aqui à vossa frente. E, novamente, poderão
testemunhar muito brevemente a restauração de Sanathana Dharma à
sua condição genuína e natural, o Dharma estabelecido nos Vedas para o
bem de todos os povos do mundo. A revivificação do dharma védico é o Sai
Sankalpa (Resolução de Sai) com o propósito de atrair gente em direcção a Mim
atraindo-os pela manifestação da Minha shakti (poder) e samarthya
(capacidade).
- Discurso Divino, 17 de Maio de 1968
A Índia será o líder do mundo sob todos os pontos de vista.
Espiritualmente, culturalmente, socialmente, política e economicamente.
Toda a sua honra do passado, a cultura e as tradições serão reanimadas e ela
brilhará adiante como a nação principal do mundo. Isto é como já foi há yugas
(idades) e assim será novamente.
- Sathya Sai Amrita Varshini, pág. 34
Hoje é Krishna Janmashtami, o aniversário do Senhor Krishna. Estou a fazer
uma promessa hoje que as pessoas de todos os países como o Paquistão, a
China, a Alemanha, a Rússia serão unidas […] a bondade de Bharat levará
a esta unidade.
- Sanathana Sarathi, Setembro de 2002
Só podemos imaginar e tentar conceituar a beleza da muito esperada Idade de Ouro
que segundo Swami será “Magnífica além de todos os sonhos”. Swami cita o mau
estado das coisas à nossa volta como a razão pela qual não somos capazes de
compreender que essa bela época irá voltar. Mas Ele promete que virá.
[Professor. Kasturi:] Deixem-nos esperar jovialmente pela nova ordem mundial,
a perfeita ordem de Sai. Não muito longe no tempo mas brevemente, mais cedo
do que qualquer mente humana pode compreender olhando para o actual
estado de todos os assuntos da vida.
- Sanathana Sarathi, Agosto de 1991
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SIGNIFICADO DO ANO 2012
O mundo inteiro pulsa com conversas sobre o ano 2012 e a aproximação do
apocalíptico fim dos tempos. Muitas partes dos meios de comunicação também
tentaram tirar proveito através de várias especulações e previsões sobre o dia do
juízo final, propagando as chamas do medo entre as massas. O frenesim em volta do
mistério 2012 concentra-se no antigo calendário Maia que misteriosamente termina
com o solstício de Inverno no dia 21 de Dezembro de 2012. Alguns astrónomos
também predisseram "um alinhamento galáctico". Acredita-se que este irá acontecer
pelo fim de 2012, quando o nosso sistema solar passar directamente pelo Equador
Galáctico. Na opinião de alguns, esses sinais prognosticam o fim de tempos. Embora
eu não acredite na teoria do “fim de tempos”, sinto que o próprio falatório tem um
pouco de significado. Muitas pessoas ao redor do mundo estão á espera que algo
aconteça em 2012 ou por volta de 2012, embora ninguém realmente saiba
{conheça} o que está para acontecer ou que se pode esperar. Também ninguém
parece estar de acordo sobre a questão se tudo isto é bom ou mau. Mas sabemos que
nada de extremamente cataclísmico pode estar ao virar da esquina porque o próprio
Swami nos assegurou:
Nenhum desastre está iminente para o mundo. Por este vasto globo pode haver
alguns infortúnios aqui e ali, de vez em quando.
- Sathya Sai Speaks Volume 24 Capítulo 4
Por outro lado há também quem acredite que o ano 2012 pode ser o começo de
uma regeneração espiritual da terra e não o fim dos tempos. Eles entendem os
sinais como precursores de uma transformação maciça da consciência global.
Independentemente do que pode vir a acontecer, tal expectativa colectiva no
mundo inteiro só pode conter factos que não podemos considerar como
insignificantes. O mais importante é que qualquer milagre de Swami que venha a
acontecer por volta desses tempos incertos estará seguro de receber a atenção
mundial por grande parte da humanidade que já se encontra absorvida na
antecipação de algo de substancial. A partir deste prisma de entendimento, sou
tentado a acreditar que o que chamam de “a paranóia de 2012” também pode ser
um produto do preparo Divino. No final de contas, pode ser que o ano 2012
realmente signifique um fim de algo, ou seja o fim de toda a maldade e injustiça
que conhecemos hoje, marcando o começo de uma bela Idade de Ouro como
profetizado por muita Escrituras Sagradas.
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A IDADE DE OURO SEGUNDO AS ESCRITURAS
No Brahma-Vaivarta Purana Parte 4 Krishna-Janma-Khanda, o capítulo 129 é
chamado Golokarohanam porque descreve como Krishna volta à Sua residência no
fim do Dwapara Yuga; o Goloka ou Vaikunda. Nele há um diálogo específico entre o
Senhor Krishna e Mãe Ganga (Ganges). Verso 49 é uma pergunta de Ganga, os
Versos 50-60 são respostas de Krishna. Aqui abaixo as traduções de alguns desses
versos:
Verso 49: Ganges disse: Ó protector, Supremo Desfrutador, aquando Tua
partida para a residência perfeita, Goloka, qual será a Minha situação na
idade de Kali?
Verso 50: A personalidade Suprema da Divindade (Senhor Krishna) disse:
na terra 5.000 anos de Kali serão repletos de pecado e os pecadores
depositarão os seus pecados em Si (Ganga) ao tomar banho.
O Senhor Krishna diz a Mãe Ganga que durante os 5000 primeiros anos de Kali
Yuga haverá muitos pecadores e muito sofrimento. A mãe Ganga passa a perguntar
ao Senhor quanto ao que aconteceria depois daqueles 5000 anos. O senhor
responde:
Verso 55: ó Ganges, o planeta inteiro tornar-se-á uma vista de
peregrinação pela presença de Vaisnavas, embora tivessem sido pecadores.
Verso 56: no corpo dos Meus devotos permanece eternamente [o
purificador]. Mãe terra tornar-se-á pura pela poeira dos pés dos Meus
devotos.
Verso 57: será o mesmo para os sítios de peregrinação e o mundo inteiro.
Aqueles adoradores inteligentes do Meu mantra que compartilham as
Minhas sobras purificarão tudo.
Depois de aproximadamente 5000 anos de Kali Yuga, o Senhor Krishna diz
que haverá um período em que o planeta inteiro será transformado num lugar de
peregrinação d e v i d o à presença dos Seus devotos ou Vaisnavas, (significado
literal - “adoradores do Senhor Vishnu”. Mas o significado relativo ao contexto é
"devotos" ou “aspirantes espirituais”) do mundo inteiro. O Senhor Krishna passa a
mencionar que este período durará milhares de anos.
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Segundo Swami “Onze mil anos é a duração completa do Kali yuga. […] Kali yuga
ainda dura 5.320 anos antes do fim. "1. Mais de 5000 anos passaram no Kali Yuga, o
que significa que estamos a entrar no período glorioso ao qual o Senhor Krishna se
referia.
No seu livro “Sai Baba Avatar”, Howard Murphet escreve sobre uma passagem do
grande Épico Mahabharata onde o sábio Markandeya encontra os Pandavas na
floresta durante seu exílio. O sábio Markandeya fala a propósito da conversação
que teve com o Senhor Vishnu sobre o período mais escuro da Idade de Kali,
quando os valores humanos iriam deteriorar-se, a violência e a injustiça seriam
comuns, a falsidade triunfaria sobre a verdade, a opressão e o crime seriam
preponderantes. O Senhor Vishnu diz ao sábio Markandeya que Ele assumiria um
nascimento humano no Kali Yuga para intervir e decidir que se estabelecesse no
mundo um novo rumo em direcção ao "Sathya Yuga” ou a Idade da Verdade:
"Quando o mal prevalecer na Terra, Eu mesmo nascerei na família de um
homem virtuoso para restaurar a tranquilidade e exterminar a maldade. Na era
de Kali (época actual) tomarei a forma humana de um Avatar de cor escura. Eu
nascerei numa família do sul da Índia. Esse Avatar terá imensa energia, grande
inteligência e todos os poderes. Os objectos que esse Avatar necessitar para o
cumprimento de Sua Missão estarão à Sua disposição instantaneamente assim
que precise ou deseje. Será um vitorioso pela força única de Sua Virtude.
Restabelecerá a ordem e a Paz no mundo e inaugurará uma nova Era de
Verdade. Ele estará sempre rodeado de pessoas espiritualizadas que o adorarão.
- Sai Baba Avatar, pág. 71
Ele será como o vento sobre a terra. Os seres imitá-Lo-ão. Sua conduta trará paz
e prosperidade. Os homens desfrutarão felicidade na prática de rituais
religiosos. Centros educacionais e de educação espiritual e temporal, assim
como templos, reaparecerão em quantidade. Os ashrams estarão cheios de
homens apegados à Verdade. Os governantes da terra governarão
virtuosamente seus países. A fama deste Avatar será esplendorosa."
- Sai Baba Avatar, pág. 71
Estas palavras do Senhor Vishnu, relatadas pelo sábio Markandeya, descrevem
claramente as características do Avatar Sathya Sai. Ele também fala sobre como o
Avatar irá restaurar a ordem e a paz no mundo. Centros de educação espirituais e
lugares de culto nascerão por toda a parte e haverá governantes virtuosos em todos
os países. No Brahma-Vaivarta Purana, como vimos anteriormente, o Senhor
Krishna menciona que o mundo será preenchido com os Seus devotos cuja presença
seria transformar a Terra num lugar de peregrinação. Isso aponta para uma
1

Conversations with Bhagavan Sri Sathya Sai Baba pág. 27-28
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expansão maciça da "massa crítica" que constitui a consciência espiritual deste
mundo, provocada por cada vez mais pessoas que se voltam para Deus. É apenas
prudente assumir que a Idade de Ouro que se seguirá será trazida pelo Senhor Sai
Krishna, transformando o mundo inteiro com Seu amor, poder e Graça Divinas
numa grande Organização Sai.
O mundo inteiro será transformado em Organização Sathya Sai e Sathya Sai
será instalado nos corações de todos.
- Sanathana Sarathi, Janeiro de 1999, pág. 16

A VINDA DO FILHO DO HOMEM
Examinemos as seguintes palavras de Jesus aos Seus discípulos:
Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas vós não podeis suportar agora.
Porém quando Ele, o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará a toda a verdade
[...]
- João 16:12-13, KJV
"Espírito da Verdade"? Quem mais além de Sri Sathya Sai Baba Jesus poderia estar a
referir? Na véspera de Natal de 1972 Swami fez uma revelação surpreendente,
deslumbrando o mundo cristão ao declarar que Ele foi o único que enviou Jesus
Cristo a esta terra:
Há um ponto especial que não posso deixar de trazer hoje à vossa atenção. No
momento em que Jesus realizou a fusão com o princípio supremo da Divindade,
Ele comunicou algumas novidades aos Seus seguidores, que têm sido
interpretadas de várias maneiras pelos comentaristas e por aqueles que
apreciam o empilhamento de escritos sobre escritos e significados sobre
significados… até que tudo se torne muito confuso.
A declaração em si foi manipulada e enrolada num dilema. A declaração de
Cristo é simples: "Aquele que Me enviou entre vocês virá novamente" e
apontou para um Cordeiro. O Cordeiro é meramente um símbolo, um sinal para
a voz --- Ba-Ba - O anúncio foi o advento de Baba. "Seu nome será verdade",
declarou Cristo. Sathya significa verdade. "Ele vai usar uma túnica vermelha,
uma túnica vermelho sangue." (aqui Baba apontou para o manto que Ele
próprio estava usando!). "Ele será pequeno, com uma coroa (de cabelo). O
Cordeiro é o sinal e o símbolo do amor".
Cristo não declara que voltará. Ele disse: "Aquele que me criou voltará." Esse
Ba-ba é este Sai Baba, pequeno, com cabelo crespo-coroado, vestido de
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vermelho. É Ele que veio. Ele não é apenas esta forma mas está em cada um de
vós como Aquele que habita no coração. Ele está lá, pequeno, com uma túnica
da cor do sangue que O preenche.
- Sathya Sai Speaks Volume 11 Capitulo 54
As palavras de Swami acima mencionadas estão em perfeito acordo com a visão de
São João, como explicado no Livro das Revelações (Novo Testamento da Bíblia
Sagrada):
E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele
chama-se Fiel e Verdadeiro, e na justiça que Ele julga e faz guerra. Seus olhos
eram como chama de fogo, e sobre a Sua cabeça havia muitos diademas; e Ele
tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão Ele mesmo. E estava vestido
com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E os
exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos brancos, com vestiduras de
linho finíssimo, branco e limpo. E da Sua boca saía uma espada afiada, para
com ela ferir as nações; e Ele as regerá com vara de ferro, e Ele pisa o lagar do
vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E Ele tem em Seu manto e na Sua
coxa um nome inscrito: REI DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES.
- Apocalipse 19:11-16, KJV
São João chama o cavaleiro do simbólico cavalo branco (branco simboliza a paz e o
cavalo simboliza o poder e o longo alcance de comando) como "Fiel e Verdadeiro".
Isso combina com nome parcial de Swami "Sathya", que significa a verdade. Olhos
em chamas são uma das características proeminentes de Swami e Seu cabelo parece
uma coroa. Veste salpicada de pontos de sangue está para a túnica vermelha ou
laranja que Swami usa. "Seu nome é chamado a Palavra de Deus", o que incide com
o significado da palavra "Bhagavan". O poder dos Discursos de Swami é simbolizado
como a espada afiada saindo de Sua boca. Sua força de vontade e autoridade é
mencionada como "vara de ferro". Não é isto tudo coincidente com a profecia Hindu
sobre a vinda do Senhor Kalki montando um cavalo branco, empunhando a espada?
Claro! O cavalo e a espada são simbolismos, como mencionado anteriormente. É de
notar que São João se refere a Ele como o "Rei dos Reis e Senhor dos Senhores". Isto
também corresponde à descrição nos Nadis "Quando a influência do Kali Yuga
estiver ainda mais intensa, então as pessoas vão ver a Sua força verdadeira e
reconhecer que Ele é o Poder Supremo. Então a humanidade vai curvar-se diante
Dele como perante um grande imperador. "
São João também vê uma multidão de milhões de pessoas que se reuniram em torno
do trono do Filho do Homem.
E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos redonda sobre o trono, e dos animais e dos

CAPÍTULO 9: AMANHECER DA IDADE DE OURO SATHYA SAI

Page 69

anciãos; e o número deles era dez mil vezes dez mil, e milhares de milhares.
- Apocalipse 5:11, KJV
Agora vamos comparar com as próprias palavras de Swami :
[...] O dia em que milhões de pessoas vão se reunir para beneficiar do
Avatar está vindo rapidamente; Eu estou a avisar-vos para que reúnam toda
a graça e toda a felicidade que puderem, enquanto podem [...]
- Sathya Sai Speaks Volume 11 Capítulo 41
Há muitos versículos do Novo Testamento sobre a vinda do "Filho do homem" que
os cristãos acreditam ser a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas já vimos palavras de
Swami onde Ele diz que Jesus não se tinha referido ao Seu próprio retorno. Ele
referia-se à vinda de Baba. Poderá isto significar que a "segunda vinda" do "Filho do
homem" na Bíblia Sagrada se refere à segunda vinda de Sri Sathya Sai Baba?
Quando o Filho do homem vier em Sua Glória, e todos os santos anjos com Ele,
então se assentará no trono da Sua Glória. E diante dele serão reunidas todas as
nações: [...]
- Mateus 25:31-34, KJV
Acredita-se que a vinda do "Filho do homem" vai inaugurar uma nova era de
verdade, de amor e de paz semelhante à Idade de Ouro mencionada nos discursos de
Swami.
O Filho do homem enviará os Seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o
que causa escândalo e os que cometem iniquidade.
- Mateus 13:40-43, KJV
O Filho do homem e Seus anjos vão abolir todo o mal para garantir a justiça e a paz
no novo Reino. Este período áureo em que o mal, a mentira, o ódio e a desarmonia
estarão completamente ausentes, é dito que durará pelo menos 1000 anos:
E vi um anjo descer do céu, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia
na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo, e Satanás, e
o amarrou por mil anos, E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre
ele, para que se enganar as nações não mais, até que os mil anos devem ser
cumpridos:
- Apocalipse 20:1-3
Na visão de São João, ele vê o anjo que vincula o afastamento do diabo por mil anos.
Este é um símbolo de que toda a mentira, o mal e a desarmonia serão retirados da
terra. O que se segue é uma outra visão resplandecente em que São João vê uma bela
cidade nova descer do céu que se torna o centro deste mundo pacífico.

CAPÍTULO 9: AMANHECER DA IDADE DE OURO SATHYA SAI

Page 70

E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia de Deus do céu,
adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande
voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e Ele
habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles e
será o seu Deus. E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos, e não haverá
mais morte, nem pranto, nem clamor, nem haverá mais dor: porque as
primeiras coisas são passadas.
- Apocalipse 21:2-4
São João vê esta nova cidade vir do céu, de onde Deus desceu como o "Filho do
homem" que irá habitar com Seu povo. Ele limpará toda a tristeza da face da terra e
não haverá mais medo da morte. São João chama esta cidade "A Nova Jerusalém". O
nome "Jerusalém" em hebraico, traduz-se literalmente como "morada de paz"
(referência: Wikipedia). Isto não é o mesmo significado que "Prasanthi Nilayam"?
Foi a visão de São João um olhar para o futuro de Prasanthi Nilayam, a morada da
paz suprema? A cidade que Swami diz que o mundo inteiro será obrigado a visitar?
Nos dias adiante, o mundo inteiro vai ser obrigado a vir a Prasanthi
Nilayam.
- Sanathana Sarathi Dezembro de 1991
Vocês vão testemunhar que Puttaparthi se tornará um Madhura Nagara
(local de nascimento de Krishna). Ninguém pode parar este
desenvolvimento ou atrasá-lo.
- Divino Discurso, Prasanthi Nilayam, 21 de Outubro de 1961
Acreditem, Puttaparthi tornar-se-á em breve um Tirupathi [ ... ] o
restabelecimento do Sanathana Dharma irá emanar a partir daqui.
- Sathyam Shivam Sundaram 1 Capítulo 16
Curiosamente, segundo profecias hindus, o Senhor Kalki é esperado para chegar a
uma cidade chamada "Shambala" que literalmente se traduz como "lugar de paz,
tranquilidade e felicidade" (referência: Wikipedia). Vamos todos aguardar por esse
momento decisivo na história da humanidade, em que a cidade celestial de
Prasanthi Nilayam, onde o próprio Senhor está a residir, tornar-se-á o epicentro de
uma importante explosão espiritual anunciando o alvorecer da Idade de Ouro
Sathya Sai.
Vocês são Meus, mais queridos que queridos para Mim. Vou proteger-vos como
as pálpebras protegem os olhos. Eu nunca vos abandonarei e vocês nunca me
abandonarão. A partir deste ponto, não desejem nada. Façam o vosso dever
com inabalável Amor, vendo tudo como Deus. Sejam pacientes. Com o tempo
tudo vos será dado. Sejam felizes. Não há necessidade de se preocuparem com
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nada. Tudo o que é vivenciado, tudo o que acontece, saibam que este Avatar
assim o quis. Não há nenhuma força na terra que possa atrasar nem um
segundo a missão para a qual este Avatar veio. Vocês são todos almas
sagradas e terão as vossas peças para representar no drama do
desdobramento da Idade de Ouro que está para chegar.
- Sanathana Sarathi, Outubro de 1996, capa traseira
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CAPÍTULO 10:
PORQUE É QUE SWAMI DEIXOU O SEU CORPO
Ninguém pode entender o Meu mistério. O melhor que podem fazer é submergir
nele.
- Sathya Sai Baba, A Encarnação do Amor, Pagina 96
Ninguém sabe porque Swami teve de deixar o Seu corpo mais cedo do que se
esperava. Deve ter feito parte do Seu plano desde do início. Tudo o que sabemos é o
que vimos e ouvimos até agora. O Seu corpo estava a ficar cada vez mais débil e com
todos os órgãos vitais a falhar um por um. Chegou a um ponto onde Ele teve de
resignar-Se. Agora pode surgir a pergunta: “Porque não se curou Ele?” Tais
perguntas estão além de nós e são parte do grande mistério que Swami É. A única
resposta é que Ele assim o quis e estava destinado que assim fosse. Nada nunca foi
deixado ao acaso; Ele é “O Mestre de todos”.

ESTE CORPO VEIO POR CAUSA DOS DEVOTOS
[...] uma doença assumida, decretada com o objectivo de livrar uma pessoa que
poderia não ter sobrevivido, ou até ter carregado com ela sem perturbação, é
uma das funções do Divino, para o qual Ele encarnou - O fluir de Bênçãos para o
devoto [...] Eu vim com este corpo para salvar estes outros corpos da dor e
do sofrimento. Este corpo estará sempre livre de doença e dor; a doença nunca
pode atacá-lo. É a pura verdade.
- Discursos de Sathya Sai, Volume 10 - Capítulo 37
Destas palavras de Swami é evidente o deduzir que qualquer doença que Ele teve de
sofrer não teve origem no Seu próprio corpo. A Lei do carma trabalha de modos
muito inescrutáveis. Uma coisa é certa. Uma vez que a acção (ou pensamento) vai
adiante, o resultado ou o "fruto" são iminentes. Também é verdade que a “dívida
cármica” pode adquirir-se voluntariamente por outra pessoa. Swami muitas vezes
tomou o carma dos Seus devotos, porque eles não tinham a capacidade de tratar os
efeitos dos seus próprios carmas. Embora tenha negado qualquer carma, Swami
optou por fazê-lo ao tomar o carma dos devotos sobre Si mesmo. Tendo assumido
um corpo humano, Swami sempre respeitou as leis cármicas embora Ele mesmo não
fosse afectado por elas.
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Qualquer solução imediata iria contra a qualidade fundamental da própria
natureza como também contra a lei cármica da causa e efeito.
- Entrevista The Blitz, Setembro 1976
Anteriormente, sempre que Ele tomou o carma de um devoto, o Seu corpo passou
por alguns sofrimentos embora só durante um período curto de tempo. Mas desta
vez, o nosso Senhor Deus Amoroso e Compassivo decidiu assumir o carma da
humanidade inteira e queimá-lo, e isto com todas as células do Seu corpo. Viveu a
Sua vida inteira com a única missão, a de enaltecer a humanidade e sacrificou o Seu
corpo também pela mesma causa.
Numa entrevista dada ao proeminente jornalista R.K. Karanjia, Swami mostrou que
as calamidades naturais são os resultados directos do carma colectivo ou acções
negativas do homem.
O sofrimento e a miséria são os actos inevitáveis do drama cósmico. Deus não
decreta essas calamidades mas o homem atrai-as por via da retribuição das
suas próprias acções.
- Entrevista The Blitz, Setembro 1976
Swami também abordou este tema noutras ocasiões:
[…] O Homem está a alcançar uma indescritível dívida para com a Natureza e a
desfrutar das facilidades fornecidas por ela de vários modos. Mas qual é a
gratidão que ele está a mostrar à Natureza? Que gratidão está ele a oferecer ao
Divino? Ele está a esquecer que o Divino é o abastecedor de tudo. Isto é a razão
pela qual o homem se torna uma presa das várias dificuldades e calamidades
[…]
-Discursos de Sathya Sai Volume 21 - Capitulo 19
[…] Muitas catástrofes naturais são inteiramente devidas ao comportamento do
Homem. Os terramotos, erupções vulcânicas, guerras, inundações, fome e outras
calamidades são o resultado de desordens graves na natureza. Essas desordens
são imputáveis à conduta de homem. O Homem não reconheceu a relação
integrante entre a humanidade e o mundo da natureza […]
- Discursos de Sathya Sai Volume 25 - Capitulo 37
Nas teorias cármicas, isto é referido como “carma de massas”. Bhagavan afirmou que
fazia parte da Sua missão a prevenção de tais calamidades naturais e artificiais em
larga escala, inclusive o holocausto nuclear. Se as calamidades são o resultado
directo do carma colectivo, o evitar dessas calamidades também passa pela sua
purificação? Será que Swami absorveu uma enorme massa crítica do carma para
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prevenir algum desastre maior? Quando examinamos cuidadosamente os vários
eventos mundiais que aconteceram durante o tempo em que Swami foi internado,
não é difícil encontrar uma ligação. Ele foi levado para o hospital com dificuldades
respiratórias (ou pneumonia) poucos dias depois do terramoto/tsunami/catástrofe
nuclear no Japão. O desastre triplo foi um evento extremamente infeliz que custou
milhares de vidas (a paz esteja com eles) e criou muitos desalojados e doentes. O
maior terremoto da história do Japão, juntamente com um feroz Tsunami,
desencadeou a destruição de peças da planta nuclear de Fukushima e o país
preparou-se para uma possível catástrofe nuclear. Os reactores de Fukushima foram
concebidos para uma magnitude, no pior dos casos, de 8,2 graus na escala de
Richter. Mas o sismo excedeu 9,0. Alguns especialistas dizem que foi um milagre a
planta ter resistido ao evento e ao "derreter completo" do reactor. Em poucas
palavras, se o derretimento completo tivesse acontecido, o desastre poderia ter
assumido proporções inimagináveis; numa escala nunca testemunhada pela
humanidade. Isto refere-se a factos reais. Mas como podemos saber sobre as
catástrofes que estavam destinadas a acontecer e nunca aconteceram? Só Ele sabe!
Neste momento, lembrei-me da profecia Shuka Nadi:"Ele vai mostrar que só Ele pode
controlar a fúria da natureza".
Swami deixou muito claro que tudo o que acontece ao Seu corpo é apenas para o
bem-estar da humanidade.
Como Narsimhamurthi notou, Kasturi uma vez pediu-Me para não negligenciar
este corpo no processo de salvação de um devoto. Eu respondi que este corpo
veio por causa dos devotos e será utilizado para fazer tudo para o seu
bem-estar. O apego ao corpo é humano e o desapego total é Divino. O apego ao
corpo é responsável por todo o sofrimento e miséria. Uma vez que Deus não tem
nenhum apego ao corpo, Ele não dá importância alguma ao sofrimento do Seu
corpo. Uma vez que Ele assume um corpo, muitas coisas são vinculadas
para acontecer a esse corpo. Independentemente do que lhe acontece, é
para o bem-estar do mundo inteiro.
- Discurso Divino Prashanti Nilayam, 14 de Janeiro de 1999
De que mais provas necessitamos? Tudo o que precisamos entender é que o Seu
corpo foi sacrificado "para o bem-estar do mundo inteiro". Como mencionado na
citação acima do Seu Discurso, Ele não atribui qualquer importância ao sofrimento
do Seu corpo. Swami podia tomar qualquer medida a fim de salvar um devoto. Foi o
que Ele referiu mais tarde no mesmo discurso:
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[Na minha humilde opinião, este deve ser considerado como um dos discursos
de Swami que cada devoto Sai deve ler]
Ao voltar de Bangalore (no mês de Dezembro), Eu instruí o director para NÃO
trazer os meninos para o encontro de desporto. Eles atribuíram várias
razões para estas Minhas palavras [...] os alunos são sensíveis, com um coração
cheio de sentimentos nobres e de Amor por Swami. Eles planearam vários
programas com intenção de Me agradar. Eu estava bem ciente do perigo
iminente. Mas os alunos não foram receptivos às Minhas palavras. Senti
que não faria nenhum sentido aconselhá-los em tal situação. Só quando eles
enfrentam as consequências da desobediência do Meu comando é que percebem
o valor de Minhas palavras.
Até este momento ninguém está ciente do que exactamente aconteceu na
manhã de dia 11. Eles disseram que o encontro desportivo foi um grande
sucesso. Eu também fico feliz quando vocês são bem-sucedidos. Os estudantes
actuaram extremamente bem. Cada um contribuiu para o sucesso deste evento
com base nas suas capacidades e potencialidades. Naquela manhã quando
entrei no estádio vi dois camiões, e imediatamente vi o perigo que espreitava à
esquina. Vi os camiões com andaimes enormes colocados sobre eles. Os meninos
planeavam realizar algumas proezas acrobáticas um pouco acima deles. Eu
sabia que uma das barras não estava devidamente posicionada e estava prestes
a ceder. Se isso viesse a acontecer o menino sofreria um grave
traumatismo craniano e colapso vertebral. Eu quis que o menino se
salvasse e decidi tomá-los sobre Mim [...] Um dia antes, Eu tinha instruído
quatro meninos acerca do camião e pedi para eles se manterem alertas. Eles
também estavam cheios de amor e devoção a Swami. Mas notei que nenhum
deles estava presente naquele local. Ninguém deve ser culpado. Ninguém faz
isso deliberadamente. Swami é o próprio sopro de vida dos alunos.
Pedi para o Meu carro parar. Um devoto sénior conduzia o carro com toda a
sinceridade, amor e devoção. Ele parou o veículo de acordo com Meu comando.
Só que quando Eu estava prestes a falar com o vice-director, o motorista
acidentalmente colocou o pé na embraiagem em vez do travão. Isso resultou
numa sacudidela caí dentro do carro. Como resultado, sofri ferimentos na
Minha cabeça, na mão e a Minha coluna vertebral foi seriamente
danificada. O que os meninos teriam supostamente enfrentado, Eu tomeio sobre Mim mesmo. Muitos homens e mulheres estavam sentados nas
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bancadas, mas Eu tomei cuidado para que ninguém reparasse nas Minhas
lesões. Fingi como se nada tivesse acontecido. O vice-director estava
preocupado, pensando que Swami seria incapaz de se levantar. Eu sabia que
qualquer demora poderia causar ansiedade na mente dos devotos. Então
levantei-Me imediatamente, esquecendo a dor, e comecei a abençoar os
devotos agitando as Minhas mãos. A dor era muito intensa e o corte na
Minha mão era profundo como se tivesse sido perfurado com uma faca.
Mas a manga da túnica que cobre a Minha mão estava intacta. Este
incidente pode dá-vos um vislumbre do poder infinito da Divindade.
Encontrei-me numa situação incómoda, e tive que subir ao pódio sem que os
Meus ferimentos fossem notados. Eu quis que ninguém notasse as Minhas
lesões para não ficarem ansiosos. Subi ao pódio e fui até ao Meu assento.
Mas, entretanto, o dhoti debaixo da túnica ficou ensopado de sangue.
Preocupado que os devotos pudessem saber disso, fui à casa de banho
discretamente. As toalhas disponíveis eram insuficientes para limpar o sangue
que escorria. Eu não queria deixar as toalhas manchadas de sangue na casa de
banho para que ninguém as visse. Embora houvesse uma dor intensa, Eu mesmo
lavei as toalhas com sabão, espremi-as e coloquei-as para secar. Sob nenhuma
circunstância posso revelar o meu sofrimento, dor e fadiga. Alguns meninos
sentiram-se curiosos para saber por que razão fui várias vezes à casa–de-banho.
Eu respondi: "Porque se preocupam? É um assunto Meu!" Normalmente vou à
casa de banho apenas duas vezes ao dia, de manhã e à noite. Mas como estava a
sangrar muito, tive que ir 5-6 vezes em pouco tempo. Dois alunos vieram e
oraram para que a bandeira fosse hasteada. Quando desci da cadeira a
sensação era tal que parecia que estava sujeito a choques eléctricos. Reflectindo
sobre o incidente, sinto vontade de rir de Mim mesmo. Eu não podia estar firme
no chão. Pensei que não se deve estar iludido pelo apego ao corpo e andei para a
frente, sorrindo para içar a bandeira. Então acendi a lâmpada. Eu não podia
sentar-Me em nenhuma postura confortável. Quando encorajo todos os devotos
a desfazerem-se do apego ao corpo, devo dar o exemplo a esse respeito. Falando
a Mim próprio dessa maneira, comportei-me em acordo.
As crianças da escola primária, extremamente bem aplicadas, desejaram ter
uma fotografia Comigo. Aceitei as suas orações e fui até eles para tirar a
fotografia, pois não queria desiludi-los. Posteriormente tinha que caminhar até
ao campo de jogos mais cinco vezes para tirar fotos com os restantes alunos.
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Desta maneira separei-Me do Meu corpo e ele ficou dormente. Não houve
qualquer sensação. A Minha cabeça girava. Resolvi fazê-los felizes, não
importa o que acontecesse com o corpo. Decidi guardar isso para Mim.
Preocupado que as manchas de sangue pudessem ser visíveis ao retornar ao
pódio do campo de jogos, subi os degraus que levam directamente para o Meu
lugar. Seria possível a um ser humano esconder um ferimento maior do
olhar público por um longo tempo durante uma reunião tão grande? Não.
Eu estive sentado na cadeira durante cinco longas horas. Estou a relatar tudo
isto para que os alunos e devotos possam compreender a natureza da
Divindade. Qualquer pessoa na Minha situação não teria ficado numa
posição sentada na cadeira nem por um segundo. Até o dar um passo à
frente teria sido impossível. Era como se o choque eléctrico perfurasse o
corpo. É a corrente eléctrica que dá choques, mas sendo Eu mesmo essa
corrente, onde está a questão de Eu mesmo ser submetido ao choque?
Com este sentimento sentei-Me durante as apresentações e voltei para o Mandir.
Os membros do Central Trust seguiram-Me, mas eles não tinham conhecimento
do que tinha acontecido Comigo. O devoto sénior pediu desculpas pelo que havia
acontecido. Eu disse-lhe: "Porque você se preocupa com o passado? O passado é
passado. Estou feliz. Não se preocupe Comigo." Todos eles tiveram o seu almoço.
Depois do almoço começou a sangrar novamente. Todos os alunos estavam á
espera lá fora para as fotografias. Mais uma vez Eu fui à casa-de-banho para
limpar o sangue. Observando isto, Indulal Shah gritou: "Swami, o que é isso?" Eu
disse-lhe amorosamente, "Indulal Shah, o que tinha que acontecer ao corpo
aconteceu". Dizendo isto mostrei-lhe a Minha lesão. Todos eles gritaram em
agonia, notaram o sangue todo. Eu disse-lhes que não iria revelar nada no
futuro sobre o incidente se eles expressassem sua tristeza com o mesmo.
Ninguém soube de nada até que cheguei ao Mandir. Da mesma forma Eu tomo
sobre Mim um sofrimento incalculável de alunos e devotos em vários
pontos do tempo a fim de protegê-los. Ninguém é responsável por este
acidente. Vocês podem encontrar a falha num indivíduo ou noutro, mas
ninguém é responsável por isso. O que tinha de acontecer, aconteceu. É tudo.
Estou a narrar este episódio só para afirmar o facto de Eu tomar qualquer
medida para proteger os Meus devotos que obedecem aos Meus comandos.
Quando voltei para o Mandir chamei os quatro rapazes. Eles perceberam Meus
ferimentos e ficaram cabisbaixos. Repreendi-os por não obedecerem aos Meus
comandos. Perguntei-lhes: "Porque não estiveram ali presentes tal como vos
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tinha comandado? Se tivessem obedecido à Minha ordem, este incidente não
teria ocorrido." Eu disse-lhes para não se sentirem culpados por isso.
- Discurso Divino Prashanti Nilayam, 14 de Janeiro de 1999
Quando Swami terminou este Seu discurso, as emoções desabaram; devotos
soluçaram e alunos choraram. Não só pelo facto de Swami assumir a lesão grave mas
também por Ele meticulosamente a ter escondido a lesão dos devotos a fim de
impedir que os eventos fossem interrompidos. Ele sentou-se durante todo o
programa, mesmo com aquela dor excruciante apenas para satisfazer Seus devotos.
Como podem as palavras descrever o amor de Swami por nós? Mesmo que os alunos
não fossem receptivos às suas palavras, Ele ainda os protegeu. Swami, com o Seu
Amor infinito de milhares de mães, zelou pelo bem-estar dos Seus devotos apesar de
eles não terem obedecido às Suas ordens. Quão abençoados somos nós para
estarmos no Seu Amor!
Para entender a magnitude do "acto final" de Swami com Seu corpo, vamos meditar
sobre uma história popular de como Swami curou um estudante que tinha asma,
transferindo a doença para Si mesmo. Um dos estudantes de Vrindavan estava a
sofria de um caso grave de asma. Ele escrevia cartas e orava a Swami para o aliviar
da sua doença. Durante um dos darshans da noite, Swami foi directo ao rapaz e
segurou sua mão. Um pouco mais tarde os estudantes encontraram Swami a
respirar com dificuldade. Percebendo que Ele estava a assumir a sua doença, o
menino gritou: "Baba, eu queria que você me curasse, mas não que assumisse a minha
doença. Por favor, não sofra por minha causa." E dizendo isto, ele tentou livrar-se da
mão de Swami. Mas Swami, passados dois minutos, começou a respirar
normalmente. Então Ele olhou profundamente para o menino e disse:
Acha que eu preciso das suas cartas para saber o que está a acontecer consigo?
Eu sabia sobre a sua asma. Seu efeito cármico foi transferido para Mim. 20
Anos de sofrimento para si são apenas 2 minutos de sofrimento para Mim.
Se vinte anos de sofrimento de uma pessoa eram apenas dois minutos de
sofrimento para Ele, como podemos nós sequer tentar compreender a
quantidade de carma que o Senhor do Amor tomou sobre Si mesmo durante os
vinte e oito dias que esteve no hospital? E isto não contando os muitos dias,
semanas e meses antes do acto final, quando percebemos e sentimos que Ele
estava a sofrer em silêncio!
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O PODER DA ORAÇÃO
Lembrem-se que não há nada neste mundo de tão poderoso como o nome do
Senhor para protegê-los. Não são as armas e bombas que irão salvar o mundo.
Só a Graça de Deus deve proteger o mundo. É dever primordial do homem orar
pela Graça de Deus. A oração é de suprema importância.
- Discurso Sathya Sai, Volume 24 Capítulo 4
Através da oração genuína, as montanhas do mal podem ser estilhaçadas e
destruídas.
- Discurso Sathya Sai, Volume 13 Capítulo 26
Enquanto Swami estava no hospital todos os devotos rezavam fervorosamente para
que Ele se curasse a Si mesmo. Havia sessões de oração contínua e recitar de
mantras a realizarem-se em todas as partes do mundo. Cada um dos devotos Sai só
tinha uma coisa em mente, e essa era a saúde de Swami. Se eu pensar no meu caso,
nunca tinha rezado de modo tão ansioso e unidireccional como o fiz nesses vinte e
oito dias. Esse deve ter sido o caso para cada devoto Sai, presumo eu. Apenas pela
virtude do esforço concertado de devotos Sai durante aqueles dias, as vibrações
positivas do mundo devem ter aumentado em proporção significativa. Numa das
mensagens através de Seema Dewan (por favor consulte o capítulo "Dicas para o
Seu retorno iminente"), intitulada de: "Apenas por Amor a Vós”, recebida dia 4 de
Abril de 2011, Swami dá uma mensagem reveladora (somente extractos fornecidos).
"[...] Quando se canta o nome do Divino, liberta-se a energia negativa que
hoje paira continuamente ao redor do mundo. Eu estou sempre em êxtase
mesmo quando Meu corpo sofre perturbações. Eu não sinto dor... Eu só penso em
vocês... na vossa segurança ... e continuo em êxtase. Vocês lembram-se mais de
Mim em tempos de angústia. Mas como posso Eu vos dar problemas? Eu sou
vossa Mãe. Eu olho sempre para o vosso bem-estar.
Ver uma lágrima faz-Me correr para estar ao vosso lado. Estou sempre ao vosso
lado. Vocês não são capazes de Me ver porque os vossos olhos estão a olhar para
este mundo.
Vocês não são nada senão Eu. Para afastar a energia negativa vocês devem
lembrar-se do nome de Deus. É por isso que tomei sobre Mim mesmo esta
doença. Vocês lembram-se de Mim... oram e permanecem com uma mente
limpa e pura de espírito. Só por emanarem energia, todos os problemas e
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catástrofes que vocês ou os vossos entes queridos estariam prestes a
enfrentar são lavadas.
Quanto a Mim, a doença do corpo não é nada. Vocês suportam a dor de Me
verem assim e com isso vão buscar forças para rezar, amar, unirem-se e
fazerem a coisa certa. É tudo que Eu quero para o vosso bem. Vossa paz
reside somente na bondade.
[...] Mesmo os irmãos que estão em discórdia juntam-se quando o corpo da mãe
está doente. Eu quero vê-los unidos com amor uns pelos outros, com
unidade completa e com fé que estão sob o guarda-chuva da Minha
protecção".
Swami expressa claramente Seu desejo para que os devotos orem intensamente, a
fim de livrar o mundo da energia negativa. Foram todos os cantos e orações
realmente redireccionados para garantir o bem-estar deste Universo? Vamos
admitir que a doença foi provavelmente a maneira que Swami utilizou para
conseguir que Seus devotos se unissem em oração. Quando a Mãe Sai adoeceu, todos
os Seus filhos uniram-se para orar por Ela. Após Swami ter deixado o corpo, o
vínculo dentro da família Sai multiplicou-se por dez. Todos já sentiram a
necessidade de cuidar do próximo. A devoção tem aumentado e as actividades Sai
também. Todos sentem que Swami está mais perto deles do que nunca. As pessoas
podem ir além da consciência do corpo e identificá-lo como o “Hridayavasi”, O
morador interno de seus corações.

NOTÍCIAS QUE VIAJARAM POR TODA A PARTE
Mark Twain disse uma vez: "Uma mentira pode viajar meio mundo, enquanto a
verdade coloca os sapatos". É o mesmo caso com as notícias desagradáveis.
Rapidamente se espalham por toda parte. Muitas pessoas ao redor do mundo
vieram realmente a saber da existência de Swami através da notícia da Sua partida
do corpo. É interessante notar que durante alguns dias a notícia da “morte” de
Swami esteve no topo do Google News e foi a sétima maior notícia de 2011 segundo
a revista Time. Algumas pessoas que tinham informação negativa sobre Swami
podem até mesmo ter mudado de perspectiva ao ver a forma como Governo indiano
O honrou nessa hora final. Por outro lado, também tem havido uma grande
quantidade de publicidade negativa. A maioria dos indianos conhecem Baba mas os
devotos que vivem fora da Índia podem ter lidado com pessoas que questionaram
sobre o Guru que recentemente tinha falecido na Índia. Eles podem ter sentido
curiosidade de saber como é que a Sua previsão de viver até aos 96 anos falhou.
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Houve ataques contundentes por vários grupos contra a fraternidade Sai a partir do
momento em que Swami foi hospitalizado. Enquanto os Seus devotos foram orando
fervorosamente para que Ele se curasse a si mesmo, essas pessoas continuavam a
questionar-se como é que alguém que ficou doente e foi internado pode ser
considerado Deus. Depois de Swami deixar Seu corpo, enquanto os devotos estavam
na expectativa que Ele voltasse, alguns sectores dos média troçavam sobre a nossa
fé. No entanto, o mais importante foi que Seu nome se espalhou pelo mundo inteiro
por razões que só Ele sabe.
Agora imaginem! Quando Swami voltar, a maioria das pessoas já terão ouvido falar
sobre Ele e sobre a supostamente falhada previsão da Sua morte. Na minha opinião
toda a propaganda negativa serviu realmente a um propósito e provavelmente traz
a marca de um desígnio Divino. Quando várias pessoas com os seus próprios
motivos egoístas tentam manchar o Seu nome, e como elas condenam
incansavelmente a fé dos Seus devotos, na minha mente eu posso imaginar que tudo
isto corresponde ao desdobrar do Divino drama, ou seja um esclarecimento
ensurdecedor que está a tomar forma nas extensões subtis deste cosmos e prestes a
recair sobre eles.
[...] Mesmo aqueles que não são capazes de reconhecer a verdade de Swami
terão de aproximar-se com lágrimas de arrependimento e experienciar-Me.
Muito em breve, será o mundo inteiro.
- Discurso Sathya Sai, Volume 15 Capitulo 55
Como pode um jogoser interessante sem altos e baixos? Um guião deve conter
alguns contratempos para que no final o público possa exultar com o momento do
renascimento e vitória do personagem principal. Neste jogo Divino escrito e dirigido
pelo próprio Swami, por que não incluiria Ele as Suas próprias reviravoltas? Assim,
os devotos que se renderam aos Seus Divinos Pés de Lótus vão poder exultar no
êxtase da Sua vitória final.
Este fenómeno (Divino) irá sustentar a verdade, Ele vai arrancar a mentira e
essa vitória vai fazer todos vocês exultarem em êxtase. Esta é a vontade de Sai
(Sankalpa).
- Discurso Divino, 17 de Maio de 1968
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MUITAS COISAS DE UMA VEZ
Certamente cumprirei o objectivo deste Avatar, não duvidem. Levarei o
Meu próprio tempo para executar o Meu Plano com sucesso e que está
relacionado convosco. Não posso apressar-Me só porque vocês estão
apressados. Eu posso esperar algumas vezes até que possa realizar dez coisas de
uma só vez; da mesma maneira que uma locomotiva não é usada só para puxar
um vagão, mas espera até que o transporte suficiente em proporção à sua
capacidade fique completo.
- Discurso Sathya Sai, Volume 1 Capítulo 31
Nós tirámos muitas conclusões acerca das palavras de Swami sobre o porquê de Ele
ter deixado o Seu corpo. Uma Idade de Ouro ainda está para vir. Calamidades tinham
de ser evitadas. Para isso o carma colectivo e a energia negativa tinham que ser
expulsas. Como foi isso possível? Foi através de assumir o carma no Seu corpo e
levar os Seus devotos a rezar. Mas Ele não fica por aí. Como intensificar a devoção e
o sadhana dos Seus devotos? Como torná-los mais unidos? Como fazê-los perceber
que Sai não é apenas um corpo e que Ele está em tudo e todos? E mais ainda. Muitas
pessoas passaram a conhecê-Lo através da notícia da Sua saída do corpo. Ele partiu
apropriadamente no dia da Páscoa (por favor consulte o capítulo "A Glória da
Ressurreição"). Swami mencionou que às vezes espera até que possa conseguir dez
coisas de uma só vez. Mas, entre a Sua hospitalização e a Sua partida do corpo, Ele
provavelmente alcançou umas 20!
Não há necessidade de se preocupar com nada. Tudo o que é experienciado,
aconteça o que acontecer, saibam que este Avatar assim o quis. Não há força na
terra que possa atrasar por um instante a Missão para a qual este Avatar veio.
- Sanathana Sarathi, Outubro de 1996, contracapa
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CAPÍTULO 11:
A GLÓRIA DA RESSUREIÇÃO
Os seguidores de Jesus acreditam que Ele sofreu e morreu na cruz a fim de absorver
os pecados dos Seus discípulos. Swami também mencionou que Jesus sacrificou a
Sua vida pelos Seus seguidores.
Tomar sobre Mim os sofrimentos daqueles que a Mim se renderam é Meu dever.
Não sofro e vocês não têm razão para sofrer muito quando faço este Meu dever.
Todo o dar e receber é o Jogo do Amor. É assumido por Mim no amor, como
posso Eu sofrer? Cristo sacrificou Sua vida para o bem daqueles que colocam
sua fé Nele. Ele propagou a verdade que o serviço é Deus e o sacrifício é Deus.
- Baba, Sathya Sai Parte 2, pág. 171
Sabemos através da Bíblia Sagrada que Jesus tinha ressuscitado no terceiro dia após
a crucificação. O mesmo corpo que morreu enquanto servia o propósito de absorver
o carma foi reintegrado de volta à vida com seus poderes Divinos. Mas sabemos
pouco sobre as actividades de Jesus após a ressurreição. Há casos mencionados na
Bíblia Sagrada, em que Ele concedeu visões do corpo ressuscitado aos Seus
discípulos mais próximos. O que mais fez Ele depois disso? Vamo-nos debruçar
sobre um trecho do livro "Sathya Sai Baba, a Encarnação do Amor", de Peggy Mason
& Laing Ron.
Eu estava ansioso para fazer uma pergunta a Baba. Então, eu disse:
"Swami, há algo que eu quero saber há muito tempo. Será que o corpo físico de
Jesus ressuscitou no túmulo? Quero dizer, não era um corpo espiritual
materializado (assim como o Mestre de Yogananda, Swami Sri Yukteswar Giri,
que se mostrou a ele de forma materializada fisicamente três meses depois de
ter sido enterrado "?)
Swami respondeu: "Não - o corpo físico. Nenhum corpo espiritual
materializado em corpo físico, O físico . . . "
"Ah!"Eu disse." Então, Ele viajou para o Oriente, continuando a Sua missão em
Caxemira? "
"Sim - e Ele também viajou para Calcutá, e para a Malásia."
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"Então é o corpo de Jesus que foi sepultado no Santuário Rozabal em Srinagar
no Caxemira?"
Swami concordou, e disse "Sim" [...]
- Sathya Sai Baba, Embodiment of Love, pág. 48-49
O livro fala sobre uma entrevista que Peggy Mason teve com Swami, durante a qual
ela lhe pergunta se Jesus tinha ressuscitado no corpo físico real ou se foi um corpo
espiritual materializado. Swami responde que era o corpo físico. Então Swami
prossegue para confirmar o que muitos pesquisadores só tinham especulado até
então. Que após a ressurreição, Jesus tinha viajado para a Índia e que o túmulo do
Santuário Rozabal em Srinagar (Jammu e Caxemira, Índia) é de fato o Seu. O Corpo
de Jesus (que era conhecido naquela parte do mundo como Yuz Asaf - "Yuz" – que
significa - filho de José) acredita-se ter sido enterrado lá depois da morte física real.
Também se admite que após a ressurreição Jesus viveu muitos anos como mestre
espiritual.
A entrevista de Peggy Mason com Swami também faz referência ao caso de Swami
Sri Yukteswar Giri, que ressuscitou três meses após sua morte e mostrou-se num
corpo espiritual materializado ao seu discípulo Sri Paramahansa Yogananda. Como
Swami indirectamente confirma, a ressurreição de Swami Sri Yukteswar Giri
aconteceu num corpo materializado. Assim, dois tipos de ressurreição estão a ser
discutidos. Shirdi Sai Baba também havia deixado Seu corpo apenas para reintegrálo três dias mais tarde. O importante é que o acto de ressurreição foi parte
integrante da missão de certos seres santos que encarnam na terra de vez em
quando. Mas quando olhamos a partir de uma perspectiva diferente, é realmente o
acto de morte que glorifica a ressurreição. Se não houver morte, então não há
ressurreição. Na verdade, esse único acto de Jesus é responsável por ter trazido a fé
de milhões de pessoas que O seguem hoje. Nos Coríntios 1-15 (Novo Testamento),
São Paulo explica em detalhe a importância da ressurreição de Cristo.
Se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, e sua fé também é vã.
- 1 Coríntios 15:14, KJV
O Comentário de São Paulo pode ser resumido como "acreditar na ressurreição é
crer em Deus". Porque se Deus realmente existe e se criou o universo, então também
tem o poder de ressuscitar os mortos. Só Aquele que dá a vida pode ressuscitá-la
após a morte. São Paulo passa a explicar que se não houvesse ressurreição, então
não haveria nenhuma pregação sobre Cristo. O acto de ressurreição é o pilar sobre o
qual o tecto da religião Cristã repousa. Também é considerado o maior milagre que
Jesus realizou. Na fé islâmica, o dia em que o prometido professor Mahdi deverá
ascender é considerado como "Yawm al-Qiyamah", que em árabe significa
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literalmente "o Dia da Ressurreição". Quando Swami fala sobre a "Nova Vinda" que
anuncia uma nova Idade de Ouro, (por favor veja o capítulo "Dicas para o Seu
retorno iminente"), referir-se-á Ele a um milagre do mesmo tipo? Porque escolheu
Swami o dia da Páscoa1, que é considerado o dia da ressurreição de Jesus, para
deixar Seu corpo? Estará Ele a dar-nos outra pista de que a mesma coisa vai
acontecer ao Avatar Sai? Sri BK Mishra, um devoto Sai que é autor de vários livros
sobre Swami, expressou a sua firme convicção de modo seguinte2:
Ele (Swami) é uma alma Divina. Ele acabou de descartar Seu corpo mortal. Na
verdade, Sua morte no dia de Páscoa indica que Ele pode ressuscitar, como Cristo.

QUESTÃO DE UM CORPO
Vocês estão surpresos que Eu possa estar em dois corpos ao mesmo tempo, ou em
milhares de lugares diferentes.
- Sathyam Sivam Sundaram Parte 4, pág. 194
Durante aqueles dias após a ida de Swami, muitos pensamentos passaram pela
minha mente. Swami iria ressuscitar em poucos dias como Jesus fez? Se fosse esse o
caso, então para quê deixar o corpo? Swami tinha dado indicações que a Sua
Divindade seria revelada ao mundo através de um evento. Será que a ressurreição é
esse evento? Irá o mundo realmente aceitá-la? (de modo mais suave: Agora, quando
penso nisso, se Swami tivesse voltado depois de dois ou três dias, provavelmente a
aplicação da lei teria perseguido o Trust por pensarem que todo o drama tinha sido
elaborado e promulgado de modo a deslumbrar os devotos e o resto do mundo
(Estes não são, infelizmente, os tempos de Jesus Cristo ou Shirdi Sai Baba!). Se
Swami ressuscitar, precisará Ele realmente do mesmo corpo a fim de Se mostrar
novamente? Terá isso de acontecer antes que o corpo se decomponha? Havia
muitas perguntas deste tipo que eu me colocava. Mas a verdade é que não pode
haver qualquer fundamentação em tudo quando se trata de Swami, pois
inescrutáveis são os Seus caminhos. Swami, o Senhor dos Senhores, está além do
tempo e do espaço. Para Ele, recriar um corpo seria tão fácil como o pegar num
rebento de relva.
Não há nada que o poder Divino não possa realizar. Pode transformar terra em
céu e céu em terra. Duvidar disso é a prova que vocês são fracos demais para
compreender a grandiosidade Universal.
- Sathya Sai Speaks Volume 4 Capítulo 49
Comemorando o significado de Swami escolher o dia de Páscoa para Sua ida e na expectativa de Seu
iminente retorno, a primeira edição deste livro foi publicada a 8 de Abril, o dia de Páscoa de 2012.
1

2

Conforme sua declaração a um jornal, o Ahmedabad Mirror, a 25 de Abril de 2011.
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Mesmo quando Swami estava no Seu corpo, houve vezes em que apareceu em
vários lugares ao mesmo tempo. Um dos exemplos que me lembro é a experiência
de Sri KNP Nayar, um empresário cuja casa em Londres Swami visitou em Seu
corpo subtil a 6 de Junho de 19931. Não só Swami ficou em sua casa por cerca de
quatro dias, como também foi a uma viagem de turismo com Sri Nayar e sua
esposa. O corpo era real e ambos podiam tocá-lo e senti-lo. Tudo isto enquanto Seu
corpo físico estava em Prasanthi Nilayam envolvido em actividades regulares. Este
é apenas um dos muitos exemplos em que Swami esteve em dois (ou mais) corpos
ao mesmo tempo. A questão agora é qual dos corpos era o real? O corpo que estava
a fazer as rotinas em Prasanthi Nilayam ou o corpo que esteve com um devoto na
outra parte do mundo? Ou os dois? Que corpo é esse que foi colocado para
descansar no Seu Mahasamadhi? Nós não temos resposta. O ponto é que mesmo
quando Swami estava em Seu corpo, Ele não se restringiu a um único corpo físico.
Por que haveria restrições agora, após Ele ter deixado um deles?

O CONCEITO DE NIRMANA KAYAS
Um dos poderes supremos do yoga, definido como "Niramana Kaya" (significado
literal - materialização do corpo) é a capacidade de recriar corpos mesmo após a
morte do corpo físico. Acredita-se que certos Iogues possuam essa capacidade.
Encontrei esta explicação de Sadhguru Jaggi Vasudev da Isha Foundation2:
Houve muitos iogues no passado, que ainda o são de certa forma, que mantêm a
sua mais parte mais sútil do corpo intacto e, em seguida, deixam-na estar.
Sempre que eles sentem que é necessário, são capazes de recriar seus velhos
corpos [...] Essas pessoas são conhecidas como "Nirmana Kayas" que recriam o
seu próprio corpo. Gautama, o Buda, é suposto ser um dos Nirmana Kayas. Há
muitos outros que recriam seus próprios corpos como eram então, um corpo
jovem como eles gostavam [...] O tempo não é um problema.
Se os iogues têm o poder de recriar seus corpos, não pode o dador de todos os
poderes também fazê-lo? Acho que a questão nunca foi se Swami pode fazê-lo ou
não. Foi sim se Ele iria optar por fazê-lo. Muitos argumentam que uma vez que
Swami respeita as leis da natureza, Ele não irá contra essas mesmas leis.
Será que isso sugere que Jesus fez algo contra as leis da natureza? No entanto, posso
narrar tantos incidentes durante os quais Swami já transcendeu as leis naturais! O

1

Referência: Entrevista em vídeo de Sri KNP Nayar por Ted Henry.

2

Referência: www.ishafoundation.org - Do vídeo de uma palestra dada por Sadhguru Jaggi Vasudev.
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próprio Swami confirmou que este foi o caso. Vamos considerar a Sua seguinte
citação:
Alguns anciãos tentam confundi-vos. Krishna mostrou muitas maravilhas
com uma indiferença incrível pelas leis da natureza e assim, segundo eles,
Ele teve que enfrentar a morte pela flecha de um caçador! Quanto a Jesus,
dizem que sofreu a crucificação pois Ele também manifestou muitos
milagres! Seus argumentos são que, como estou a desafiar as leis da
natureza, também vou sofrer similarmente! Eles pretendem criar pânico e
propagar o alarme. Mas estes são resultantes da ignorância, fraqueza e inveja.
Eles não conseguem entender esta Glória, nem desejam tolerá-la!
- Sathyam Shivam Sundaram Parte 3 Capítulo 8
Nas palavras acima, Swami confirma indirectamente que o Senhor Krishna, Jesus e
Ele mesmo já transcenderam as leis da natureza. Avatares não são afectados por
qualquer coisa. Cada Avatar teve de ir além das leis naturais a fim de cumprir Sua
missão. Na verdade, aconteceram momentos decisivos no percurso de todos os
Avatares. Foram realizados feitos extraordinários de modo a que as pessoas
pudessem seguir esses Avatares como manifestações da Divindade, compor canções
sobre Eles, cantá-las e meditar sobre a Glória. O Senhor Krishna levantou a
montanha Gowardhana para proteger a vila da chuva excessiva quando ainda era
uma criança. Ele também reconstruiu e deu vida ao corpo do filho de seu Guru que
estava morto havia doze longos anos. O Senhor Krishna realizou muitas dessas
façanhas surpreendentes, incluindo a destruição do planeta Naraka que uma vez
esteve quase a atingir a terra1. Também o Avatar Sai realizou inúmeros milagres
avassaladores incluindo a ressurreição de devotos, parando a chuva e a inundação,
curando doenças e até mesmo o teletransporte de devotos para outros continentes.
Na verdade, todos os Seus milagres parecem estar além das leis da natureza. Não
será por isso que são chamados milagres?
Durante uma entrevista com Swami, o proeminente jornalista R.K. Karanjia
perguntou-Lhe o porquê de Deus assumir uma forma humana. Eis a resposta de
Swami:
Porque essa é a única maneira de encarnar o Deus dentro do homem. O Avatar
toma a forma humana e comporta-se como tal de modo a que a humanidade
"Houve um tempo em que o planeta Naraka parecia estar a aproximar-se da terra. Os habitantes da Terra
estavam com medo da catástrofe que se aproximava. Eles oraram ao Senhor para evitar o desastre iminente e
salvá-los. Nessa fase, Sri Krishna usou seu conhecimento extraordinário (Prajnaa) para destruir o planeta".
- Sathya Sai Speaks Fascículo 24 Capítulo 26
1
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possa sentir o parentesco com a Divindade. Ao mesmo tempo Ele sobe a níveis
Divinos para que a humanidade também possa aspirar a alcançar Deus. A
realização do Deus interno, que habita como o motivador da vida, é a tarefa
para a qual os Avatares vêm em forma humana.
- A Entrevista Blitz, Setembro 1976
Os actos de Deus são exemplos a fim de lembrar às pessoas a sua própria Divindade.
Elas poderiam fazer as mesmas coisas se também subissem ao mesmo nível. É por
isso que Jesus diz:
Em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em Mim, as obras que Eu
faço também fará, e maiores obras do que estas fará, porque Eu vou para meu
Pai .
- João 14:12, KJV
O que diz o próprio Swami sobre a ressurreição?
O que é a ressurreição, realmente? É a revelação da Divindade inerente ao
homem.
- Discurso Divino 28 de Fevereiro de 1964
Swami viveu Sua vida como um exemplo para este mundo. Seus milagres foram um
relembrar-nos sobre os nossos próprios potenciais inerentes. É por isso que Ele
sempre diz: "Eu sou Deus e vocês também são Deus ". Portanto, a crença contra a
possibilidade da Sua reaparição em função do transcender as leis da natureza é
completamente infundada. Na verdade, seria apenas um adorno digno da Glória do
maior Avatar que já caminhou nesta terra!
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CAPÍTULO 12:
CONCLUSÃO
Muitas indicações foram fornecidas neste livro sobre a possibilidade do retorno
iminente de Swami. No entanto, eu também acredito que é a fé e a oração dos Seus
devotos que O trará de volta. Swami disse uma vez que Ele está disposto até mesmo
a deixar Prasanthi Nilayam para atender às necessidades dos Seus devotos.
Estou preparado até mesmo para partir de Prasanthi Nilayam para atender às
vossas solicitações. Estou preparado para fazer qualquer coisa para o bem do
povo. Essa é Minha única preocupação.
- Sai Vaani, Mensagens colectadas a partir de discursos de Sri Sathya Sai Baba
Sabemos o que estas palavras de Swami significavam mas ninguém esperava que Ele
partisse literalmente com Prasanthi Nilayam. Estou certo que isso aconteceu para o
bem do mundo inteiro (por razões discutidas no capítulo "Por que Swami deixou
Seu corpo"). Então, se Ele retornar também será para o bem. O primeiro passo que
os devotos precisam dar, na minha humilde opinião, é acreditar sinceramente nas
palavras de Swami com inabalável fé e rezar para o Seu retorno. Durante uma das
declarações iniciais de Swami sobre Seu Avatarat, Ele afirmou: "Os Sadhus
(aspirantes espirituais) oraram e Eu vim". O advento do Avatar Sathya Sai foi
profetizado em várias escrituras há milhares de anos atrás. Mas mesmo assim eles
tiveram de rezar para Ele descer. Então não será lógico supor que nós, devotos,
precisemos de rezar fervorosamente para que Ele volte? Swami uma vez disse a um
dos Seus devotos:
Sim, eu mantenho a Minha palavra para aqueles que estão firmes em sua fé.
- Sathyam Sivam Sundaram Parte 4 Page 181
Sabemos agora que ter fé completa é a chave. A principal razão para a publicação
deste livro é a edificação de um consenso entre os devotos para que tenham fé e
rezem em unanimidade para Seu retorno. Não tenho motivos ulteriores nem
segundas intenções. Este livro está disponível para leitura livre. Uma das coisas que
quero transmitir através deste livro é que crer no Seu retorno não é fraqueza. Na
verdade, ter fé completa nas palavras do Guru é considerado a força do discípulo. No
entanto, um discípulo não é alguém que questione as acções do seu Guru. O que quer
que Swami faça, só Ele sabe o significado ou razão para tal. Nem sequer
questionamos esse assunto. Mas é nosso direito de ter completa fé em Suas palavras,
porque é isso que Swami quer que façamos:
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A verdade é a vida da palavra empenhada. Minhas palavras trazem a marca da
verdade. Eu não posso renunciar à verdade. Não falo para aqueles que não
atribuem valor às Minhas palavras. [...] Quando as pessoas escutam as Minhas
palavras, estou pronto para ajudá-las em todos os sentidos e conferir-lhes a
felicidade.
- Sathya Sai Speaks Volume 28 Capitulo 2
Swami instrui para que todos atribuam valor total às Suas palavras. Como podemos
então nós, devotos, sermos selectivos a respeito das palavras nas quais devemos
acreditar e quais não? Nós, os devotos, tentamos limitá-Lo com a nossa própria
percepção do que Ele pode e não pode fazer. Em vez de acreditarmos na certeza das
Suas palavras, tentamos encaixar o que já aconteceu numa vaga e obscura
interpretação das mesmas. Nós tendemos a esquecer que Ele é o mesmo Deus que
criou todo o universo e tudo o que existe. Poderá Ele ser limitado a algo? A maioria
dos devotos acreditavam durante os primeiros dias após Swami deixar o corpo que
Ele iria ressuscitar. Isto porque pelas próprias palavras de Swami, ainda não era o
tempo certo para Ele partir. Porquê agora acreditar no contrário? O que mudou
desde então? Se Ele pode voltar, o que o impediria de voltar agora? De qualquer
forma, Ele não se limitou àquele corpo. É nosso dever ter fé completa em todas as
Suas palavras. Estou certo que só a fé inabalável trará Swami de volta.

SWAMI VAI CUMPRIR TODAS AS SUAS PROMESSAS
Swami disse que cumprirá todas as Suas promessas, em quaisquer que sejam as
circunstâncias. Durante os primeiros anos do Avatar Sathya Sai, conta-se a história
de Sri Subbamma, uma devota cuja casa servia de ponto de encontro para os
devotos receberem o Seu darshan. Ela tinha imenso amor e devoção ao Senhor.
Swami tinha prometido que iria satisfazer o seu desejo de ter o Darshan de Baba em
seus últimos momentos. Quando Subbamma morreu, Swami não estava em
Puttaparthi. No entanto, os parentes mantiveram o corpo até que Swami voltasse no
dia seguinte. Como Swami cumpriu seu último desejo, é uma história emocionante
que Ele próprio narra:
[...] As pessoas vieram correndo até Mim e disseram: "Swami, Subbamma faleceu
ontem à noite." Imediatamente liguei o carro e logo fomos para Bukkapatnam.
Seu corpo foi colocado na varanda, coberto com um pano. A família toda estava
enlutada. Uma vez que Swami faz uma promessa, Ele certamente vai
cumpri-la sob quaisquer circunstâncias. Removi o pano que cobria o corpo.
Como ela tinha falecido na noite anterior, as formigas estavam a percorrer todo
o seu corpo. Chamei: "Subbamma", e ela abriu os olhos. Esta notícia espalhou-se
rapidamente como um incêndio. O povo de Bukkapatnam lotava o lugar
dizendo uns aos outros que Subbamma tinha sido trazida de volta à vida. A mãe
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de Subbamma tinha cem anos de idade na altura e Eu pedi-lhe um copo de água
com uma folha de Tulasi (manjericão santo). Coloquei a folha de na boca de
Subbamma e fi-la beber a água. Eu disse: "Subbamma, Eu mantive a Minha
promessa. Agora podes fechar os olhos em paz. "Ela disse: "Swami, de que mais
preciso eu? Estou a partir alegremente. "Derramando lágrimas de alegria, ela
segurou as Minhas mãos e deu seu último suspiro. Isto mostra como Eu
mantenho Minha promessa sob quaisquer circunstâncias. Desta forma, eu
nunca volto atrás nas Minhas promessas.
- Divino Discurso, 20 de Outubro 2002
Swami chamou a alma de Subbamma temporariamente de volta, a fim de lhe
conceder o prometido Darshan. Este evento é um testemunho do facto de que
Swami cumpre todas as promessas, não importa o que aconteça. Se Swami pode
trazer um devoto Seu de volta à vida só para cumprir o prometido a Darshan final, o
que O impediria de voltar a fim de cumprir Suas próprias palavras?
Não tenho a menor dúvida que as palavras de Swami, aquelas que não foram
cumpridas, acabarão por o ser. Como e quando, só Swami sabe! Daqui a poucos
anos, quando olharmos para trás, poderemos entender. Sri Sathya Sai Baba não é um
Avatar comum. Nós estamos a falar sobre a mais poderosa manifestação de Deus em
forma humana nesta terra! Daqui por muitos anos, quando a geração futura ler
sobre a Glória do Avatar Sathya Sai, não haverá qualquer vestígio de alguma falha
profética no meio de todos os gloriosos elogios.

UM PERÍODO DE TREINO PARA OS SEUS DEVOTOS?
Quando Swami deixou Seu corpo, todos os devotos ficaram enlutados. Como que
para nos preparar para esse evento, Swami tinha dado uma garantia única:
Ninguém precisa se preocupar ou estar ansioso com o bem-estar de Swami.
Nenhum perigo jamais pode acontecer a Swami. Swami sairá sempre ileso de
todas as dificuldades e problemas, ninguém precisa de ter medo, sentir pena ou
tristeza. Swami vai atingir todo o sucesso.
- Divino Discurso, 13 de Julho 2003
A declaração acima é muito relevante porque Swami, embora reconhecendo que as
dificuldades e os problemas serão inevitáveis, também nos garante que sairá ileso
das mesmas. Mas como não ficar ansioso ou preocupado? É o nosso amado Swami!
Swami diz que quando Krishna deixou o Seu corpo, Arjuna não suportou a
separação e perdeu a sua força mental.
Arjuna sempre sentiu que Krishna estava em seu coração e que lhe deu a Sua
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força. Quando ele soube que Krishna tinha morrido, sofreu com isso e sentiu que
a Sua força o tinha deixado.
- Conversations with Sathya Sai Baba, pág. 159
Se no Dwapara Yuga, até mesmo um devoto avançado como Arjuna não pôde
suportar a separação de seu Senhor, como podemos nós neste Kali Yuga lidar com
tanta agonia? No entanto, com a Graça de Swami, também é verdade que muitos dos
devotos mudaram e tentaram ir além da forma física e instalá-Lo nos seus corações.
Creio que também é uma parte do Seu jogo Divino para ajudar os devotos a superar
o apego à Sua forma e corpo. Assim, mesmo que ansiemos fervorosamente para o
Seu retorno, precisamos de nos certificar que as nossas orações não são destinadas
para recuperar a Sua proximidade física. Tal oração só pode contrariar o propósito
pelo qual Swami desapareceu. Nos capítulos anteriores já vimos declarações de
Swami sobre a Sua longevidade e como o Avatar Sathya Sai conduziria este mundo a
uma Idade de Ouro. Se Swami não tivesse feito estas declarações, provavelmente
estaríamos todos à espera do Avatar Prema Sai e não do retorno do Avatar Sathya
Sai. Pela mesma razão, todos nós devemos orar com a perspectiva do impacto que o
retorno de Swami teria na elevação do mundo inteiro, tendo em conta a situação
calamitosa que existe neste momento.
Como Swami mencionou várias vezes, todos os Seus devotos têm um papel a
desempenhar e isso faz parte da Sua Divina missão:
Todos vocês devem desempenhar um papel no levar adiante a transformação
(que leva à Idade de Ouro) e o instrumento que vocês devem usar é o Amor.
- Sri Sathya Sai Baba and the Future of Mankind, pág. 224
Através de uma mensagem para Charles Penn em 1979, Swami instrui-nos no
sentido de estarmos prontos e preparados para nos tornarmos instrumentos da Sua
missão.
A vossa missão começou. Estas são as Minhas palavras para vocês, Meus
devotos. Cada um de vós tem um papel único e importante a desempenhar nesta
vida. Apenas aqueles a quem chamei podem servir-Me. Minha missão já chegou
a esse ponto, ao momento em que cada um de vós tem trabalho paraa fazer.
Este planeta tem um propósito na grande galáxia em que se situa. Esse
propósito está agora a desenrolar-se diante dos vossos olhos. Eu os conclamo a
irradiar Bhakti (devoção) dentro de vocês para que seu poder invisível possa
envolver todos os que vêm á vossa órbita. Para executar com êxito a vossa parte,
mantenham-se sempre centrados em Mim [...] A multiplicação do Meu Amor
será sentida no mundo inteiro. Eu preparei-vos para este trabalho ao longo de
muitas encarnações. Eu atraí-vos até Mim. Dei grandes passos na Minha missão
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ao longo destas encarnações passadas. Meu trabalho é incessante assim
também como o vosso; infinito. [...]
Saibam que Eu estou dentro e fora de vocês. Não há diferença. Livrem-se das
coisas mesquinhas para sempre. Vocês estão agora em Mim e Eu estou em vocês.
Meu Darshan (bênçãos espirituais) vai derramar-se de Mim para e através de
vocês. Vocês podem não ter consciência dessa acção constante. Sejam sempre
puros de coração e alma e a humanidade, neste vosso tempo de vida, irá
beneficiar das vossas qualidades únicas.
Outros, também, irão juntar-se a Mim nesta missão quando Eu os atrair a Mim.
O tempo está a aproximar-se, em que toda a humanidade vai viver em
harmonia. Esse tempo vai chegar mais cedo do que se espera. Enquanto ele não
chegar, estejam preparados para o que for necessário a fim de revelar a todos
os seres vivos o verdadeiro propósito da existência [...]
- My Beloved, Charles Penn, pág. 96-97
Ao invés de esperar pelo retorno de Swami a fim de continuar Seu trabalho, cada
devoto deve intensificar seu sadhana e ansiar por tornar-se Seu instrumento Divino
na nova Era Sai que se vai desenrolar diante de nós. É a isso que Swami nos exorta
na instigante mensagem acima. Mesmo durante os tempos antigos, quando Swami
era facilmente acessível aos devotos, já se ouvia histórias em que Ele distanciava da
Sua forma física alguns devotos íntimos a quem Ele previamente tinha dado tanta
atenção pessoal. No meu entender, o que levava Swami a fazê-lo era o Seu amor
maternal e a vontade de fazer com que os devotos se livrassem do apego à Sua
forma e percebessem a unidade com a Sua realidade sem forma (o que às vezes é
difícil quando se está em Sua presença física). Acredito que é pela mesma razão que
Ele forçou o Seu desaparecimento temporário, para aprendermos essa lição
importante, a de que Swami não é apenas um corpo físico e que Ele está sempre
acima de nós, em torno de nós e em nós. Com essa consciência, devemo-nos voltar
para dentro e prepararmos-mos para a bonita era espiritual que temos pela frente
como Swami prometeu.
Por outro lado, quando Swami voltar, nem sequer podemos imaginar o impacto que
isso terá sobre este mundo. Swami disse uma vez que o mundo inteiro viria a
Prasanthi Nilayam e que não haveria sequer lugar para ficar nem mesmo de pé1. Por
isso é apenas apropriado que nós, devotos, tentemos vê-Lo em nossos corações e
não ansiar por Sua proximidade física. Isso provavelmente será impossível. No
capítulo "Desaparecimento de Mahdi", já vimos como as profecias sobre o Mahdi
correspondem completamente às características do Avatar Sathya Sai. Vimos
1

Por favor consulte o capítulo "Alvorecer da Era de Ouro Sathya Sai"
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também o que tinha sido escrito sobre o desaparecimento de Mahdi e eventual
reaparecimento. Também vi outra previsão interessante que diz que o Mahdi não
terá qualquer aliança com qualquer um quando voltar.
Quando Ele subir, nosso Qaim não terá fidelidade a ninguém sobre Seus ombros.
- Bihar Anwar-ul-Vol.13 Parte 1, Tradução Inglesa, pág. 147
Por outras palavras, quando o Qaim ou Mahdi ascender após o desaparecimento,
não vai ser por causa de um grupo de pessoas em particular. Pelo contrário, Ele será
o Senhor de todo este mundo. Para nós, devotos, este tempo em que Ele está
desaparecido constitui provavelmente uma oportunidade de aprendizagem para
lidarmos com o tal desapego.
Swami tem sempre inibido Seus poderes por trás do véu de Seu maya e Seu
comportamento humano. Seu argumento era que, se Ele permitisse que Seus
poderes reais se manifestassem, o mundo inteiro viria a Ele. Mas para isso o tempo
ainda não estava amadurecido.
Esse tempo (para a declaração pública do Avatarat) ainda está longe. Antes
disso Eu tenho de trazer essas pessoas para perto de Mim, que em suas vidas
anteriores têm estado incessantemente e incansavelmente a tentar chegar a
Mim através de seus rigorosos sadhanas. Um tempo virá em que o mundo vai
saber sobre o Avatar através de declaração pública [...]
- Sai Baba and the Nara Narayan Gufa Ashram, Parte II, 38
Enquanto os dias passam, até aqueles que não são capazes de reconhecer a
verdade de Swami terão de se aproximar com lágrimas de arrependimento e
experienciar-Me. Muito em breve, será o mundo inteiro. Swami está a
restringir esse desenvolvimento. Quando for permitido manifestar, o
mundo inteiro será transformado em Prasanthi Nilayam.
- Sathya Sai Speaks Volume 15 Capítulo 55
Pode ser que esse tempo esteja agora a amadurecer para que esse desenvolvimento
se revele à escala mundial. Então, quando Swami voltar, nada O poderá limitar. Não
haverá qualquer necessidade para tal. Swami já viveu uma vida de 85 longos anos
como uma mensagem e exemplo para todos. Agora poderá haver uma segunda
vinda, sem quaisquer inibições auto-impostas, em plena manifestação da Sua
omnipotência. Dadas todas as pistas que vieram à luz, quem poderá estar contra
essa possibilidade?

Ó Caro Senhor Sathya Sai, venha o Teu Reino...
…Que Venha em breve!
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ORAÇÃO
Ó Senhor! Toma meu amor e deixa-o fluir em plenitude devocional a Ti,
Ó Senhor! Pega nas minhas mãos e deixa-as trabalhar incessantemente para Ti;
Ó Senhor! Toma a minha alma e deixa-a fundir-se num só Contigo;
Ó Senhor! Toma a minha mente e pensamentos e fá-los estar em sintonia Contigo;
Ó Senhor! Toma o meu todo e deixa-me ser um instrumento para trabalhar para Ti.

Humildemente dedicado aos Seus Pés de Lotus
*** JAI SAI RAM ***
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