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Meher Baba, Uma Introdu9ao

Prefacio

Esta e uma tradufSo de um livrinho chamado "Meher Baba,
An Introduction", escrito originalmente em Ingles, por Bruce
Hoffinan. Tentamos escolher as palavras cuidadosamente para nao
alterar o significado do texto original. Porem, algumas delas nao
tinham equivalentes exatos no Portugues. Como, por exempio, pa
ra a expressao "The Ancient One", escolhemos "0 Anciao" que, no
uso comum da palavra, quer dizer uma pessoa muito velha. Toda-
via, Meher Baba usou em um sentido mais profundo, como o espi-
rito mais velho de todos.

Achamos, tambem, que nao ficou claro, no texto, o fato de
que Meher Baba optou permanecer em silencio durante os liltimos
quarenta e quatro anos de Sua vida. Ele nao fez isso para obter ne-
nhum beneficio espiritual para Si proprio porque, sendo Perfeito,
Ele nao precisava de nada. Antes, foi um sofrimento que Ele im-
pos a Si proprio para o beneficio de toda a criafao.

Os Sens discursos e as Suas mensagens foram ditados por
meio de uma tabua com as letras do alfabeto escritas nela, a qual
Ele parou de usar durante o ano de 1954. Depois disto, Ele se co-
municava com gestos, que eram interpretados pelos seus discipu-
los intimos.

Agradecemos a nossas amigas Claudia Benowtz e Maria de
Fatima Barbosa pela ajuda na revisao do texto traduzido.

Dedicamos este livro ao proprio Meher Baba e esperamos
que esta tradu9ao sirva o proposito de apresentar Meher Baba e
Suas Mensagens ao povo brasileiro.

Raymond and Sonia Spagnuolo

l-70Zd75'
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Meher Baba, Uma Introdu^ao

Meher Baba descreveu em " A Prece do Mestre" um aspecto

de Deus como sendo "sem limites e insondavel", e "alem da imagi-
na9ao e concepQao". Ele, tambem, declarava frequentemente que
"tudo que e verdadeiro e dado e recebido em silencio" e " toda
conversa sobre o Caminho Espiritual e como uma lantema carre-
gada por um cego Este li\Tinho, portanto, nao tem a intenfao de
esclarecer a espiritualidade ou de explicar Meher Baba: a linica
maneira de crescer espiritualmente e de aproximar-se de Meher
Baba e atraves do misterioso e especial encontro de amor que cada
verdadeiro peregrino espiritual tem com o Amado; um encontro
que desafia e transcende a sabedoria convencional; um encontro
que consiste de uma viagem interior que leva o aspirante de volta
para Aquele que mora dentro de cada cora9ao, o "Anciao" que
so pode ser conquistado atraves do Amor.

As perguntas e respostas, neste trabalho, procuram simples-
mente dispersar a confusao mental que impede o peregrino es
piritual de ouvir a mensagem do Cora9ao; uma mensagem tao
simples, tao completa, que por si so, chama em Silencio, etema-
luente.

Bruce Hoffman
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Quern e Meher Baba?

Meher Baba disse" Eu sou o "Anciao", etemamente
lembrado e adorado no passado, antecipado no futuro e ignorado
no presente Ele explicou que o "Anciao" e a primeira alma que
viajou atraves de toda a cria9ao, partindo da consciencia mais ii-
mitada para chegar na meta da cria9ao; A Consciencia Infinita.
Tendo conseguido isto, Ele, como Essencia Completamente Rea-
lizada, ou seja, o Deus-Homem ou o Cristo, e)q)erimenta a cons
ciencia de Bem-aventuran9a, Poder e Sabedoria Infmitos; ao mes-
mo tempo, o Deus-Homem tem consciencia de ser atado a todas
as formas e seres que ainda nao tem consciencia de si mesmos pa
ra 0 que, na realidade, nos todos somos: Um so Oceano de Amor,
infinito e indivisivel.

0 Cristo,tambem conhecido como o Avatar, desce, de
vez em quando, na Sua propria cria9ao, para dar um impulse espi-
ritual e, dentro dos limites do nivel de prepara^ao de cada indivi-
duo, para acordar a Si mesmo, o Verdadeiro Eu, que esta adorme-
cido em cada um. E o destine final de cada ser vir a ter conscien

cia de que somente Deus e Real e que e o verdadeiro Eu de todos
OS ilusdrios eus finitos.

Meher Baba afirma que tais seres como Zoroaster 2,
Ram, Krishna, Buda, Jesus e Maomd sao todos a mesma manifes-
ta9ao, 0 mesmo "Anciao", com a mesma Mensagem de Amor ofe-
recida e expressa dentro das circunstancias espirituais de cada de-
terminada ̂ poca. Era apos era, com a passagem do tempo, estas
varias infiisoes de Amor Divine se tomam incrustados de rituais e

de costumes e o fluxo do Amor fica bloqueado pelas religides que
estao mais interessadas em rituais e doutrinas do que na simples
verdade de entregar-se ao Amor. E per este motive que o Avatar
volta sempre, para dar uma nova inje^ao do Seu Amor e da Sua
Verdade.
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A Mensflgem Universal
de Meher Baha

"Eu nao vim para ensinar, mas para Ihes acordar. En-
tendam, portanto, que Eu nao estabele^o nenhum preceito.

Per toda a etemidade, tenho estabelecido princfpios e
preceitos, mas a humanidade os tem ignorado. A incapacidade do
homem de viver as palavras de Deus ridiculariza os ensinamentos
do Avatar. Em vez de praticar a compaixao que Ele ensinou, o ho
mem tem feito cruzadas em Seu Nome. Em vez de viver a humil-

dade, a pureza e a verdade de Suas Palavras, o homem tem dado
lugar ao odio, a ganancia e a violencia.

Porque o homem tem sido surdo aos principios e pre
ceitos estabelecidos por Deus no passado, nesta atual forma avata-
rica, Eu mantenho Silencio. Voces pediram e receberam palavras
suficientes; chegou a hora de vive-las. Para se chegar cada vez
mais perto de Deus, e precise se afastar mais e mais do 'eu' egois-
ta. Nao e precise renunciar a nada, salvo seu proprio eu. E simples
assim, embora seja constatado come quase impossivel. E possivel
renunciar ao seu proprio eu limitado, atraves da Minha Graqa. Eu
vim para liberar esta Gra9a.

Eu repito que nao estabelefo nenhum preceito. Quando
Eu liberar a mare da Verdade que vim trazer, a vida cotidiana do
homem sera o preceito vivo. As palavras que nao falei se manifes-
tarao nela.

Eu Me oculto do homem com a cortina da ignorancia
que ele proprio faz, e manifesto Minha Gloria para poucos. Minha
atual Forma Avatmca e a ultima incama^ao deste ciclo de tempo
e, portanto, Minha manifesta^ao sera a maior. Quando Eu romper
0 Meu Silencio, o impacto do Men Amor sera universal e todas as
formas de vida na criafao conhecerao, sentirao e receberao o Meu
Amor. Ajudara cada individuo a se libertar da propria escravidao,
cada um a seu modo. Eu sou o Divino Amado que Ihes ama mais
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do que jamais poderiam amar a si mesmos. 0 romper do Meu Si-
lencio ajudara cada um a conhecer seu Eu Verdadeiro.

Toda esta confusao e caos mundial era inevitavel e nin-

guem e culpado. 0 que tinha que acontecer, aconteceu; e o que
tem que acontecer, acontecera. Nunca houve e nem Havera nenhu-
ma saida, exceto atraves da Minha Vinda entre voces. Eu tinha

que vir e vim. Eu sou o "Anciao".

Ha realmente importancia quais das manife.sta(;6es do
Avatar tisto e. Kri.shna. Buda. Jesus, etc.) seja posta em
evidencia, se eles todos sao o mesmo Ser?

Amar a Deus, sair da prisao de aparente individualida-
de para uma experiencia que brota do Amor Divino, que e a unica
Realidade, e a meta da cria^ao. Esta Realidade se manifesta na

pessoa do Avatar e a forma que Ele assume, era apos era, e o ponto
do contato, o meio de contato, mas nao e o fim;" Esfor^a-te por
Me ver como Eu realmente sou. Eu nao sou este corpo fisico; Eu
sou 0 "Anciao" que esta dentro de cada cora^ao" Esta tem sido a
menbagem etema do Avatar.

Meher Baba afirmou que alguns dos Seus maiores
adeptos nem sequer conhecem Seu Nome. Existem muitos que se-
guem uma ou outra manifesta^ao anterior do Avatar e, como con-
sequencia, tambem crescem espiritualmente. Mas, a maioria esma-
gadora das pessoas dao menos atenpao para os manifestafoes ante-
riores do Avatar do que os conceitos, as estruturas e os rituais, tan-
to culturais quanto teologicos, que provem das manifestafoes no
passado e que se desenvolveram com a passagem dos secuios. Da
mesma maneira que uma pedra jogada na agua forma circulos que,
quando se expandem, ficam cada vez mais fracos e distorcidos, as-
sim, tambem, acontece com a infusao do Amor Divino na cria9ao
e 0 seu poder de despertar. Desta maneira, a maioria dos individu-
os envolvidos com qualquer religiao venera, por mais inconscien-
temente que seja, as interpreta^oes fossilizadas de um evento eter-
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no, em vez de participar do milagre da presenQa etema do Deus-
Homem (o Avatar; o Cristo).

0 Avatar sempre vein para trazer um grande despertar
espiritual renovador. A vantagem de concentrar-se na Sua mais
recente Manifestafao e que o aspirante pode ter expe-riencia do
Amor manifestado, livre das incrustafoes de seculos de

interpreta^ao e distor^ao.
0 que faz deste Advento um acontecimento linico e que

esta ocorrendo num ciclo de tempo onde existe tecnologia para
reproduzir a forma fisica do Avatar e gravar Sua Mensagem para a
posteridade sem distorQoes.

A atual imagera fisica do Seu rosto e, consciente ou in-
conscientemente,um ponto de medita9ao, que permite que um vas-
to mimero de pessoas tenha a experiencia de um contato inicial: no
meio das pressoes diarias da vida, a possibilidade de, fisicamente,
se concentrar no Seu rosto e um meio de entrar em contato com o

Eixo de tudo. Alem disto, o Seu poder permanece ativo, de uma
maneira singular, pelos primeiros cem anos, depois que o Avatar
deixa o Seu coipo; e, inicialmente, este poder e disponivel median-
te 0 ato de se concentrar na Sua Forma e no Seu Nome. Embora

Estes facilitem o contato, conforme o Amor vai se aproflmdando,
0 misterio da Sua Presen9a etema, dentro de tudo e de todos, irra-
dia cada vez mais, manifestando-se dentro do cora9ao do aspiran
te.

Se Meher Baha, Zoroaster, Ram, Krishna, Biida, Jesus e

Maome sao manifesta96es do mesmo "Anciao", o Avatar,
por que os ensinamentos sao diferentes e per que todos

nao declararam ser o Avatar?

0 Avatar, nas Suas varias manifesta9oes, sempre decla-
rou uma Mensagem Universal, que Deus e a linica realidade e que
0 Amor e o linico meio de se vir a ter consciencia de Deus. Para

aqueles que estao preparados espiritualmente para reconhecer que



Meher Baba, Uma Introdu^ao

0 proprio Avatar e uma ManifestaQao Divina do Amor Infinito, na-
da mais precisa ser acrescentado; concentrar-se Nele, livre de ritu
als, de dogmas ou de ensinamentos, e tudo o que e preciso para se
entregar ao Todo. Porem, embora o Avatar venha para todos, a
maioria nao esta preparada espiritualmente para perceber Sua Di-
vindade e se entregar ao Amor Divino, por nenhum outro motivo
alem do Amor. Para servir a multidao em um nivel que ela possa
entender, Ele estabelece umas orienta^oes basicas que podem aju-
dar as almas em necessidade a ter uma percepfao mais profunda
da verdade espiritual, dentro dos limites das suas proprias circuns-
t^cias culturais. 0 Avatar responde de acordo com as difeiengas
dos niyeis de conhecimento espiritual e circunstancias culturais
que variam com a epoca e o lugar.

EYistem fftrtas di.sciplinas on iogas que .sejam reco-

mendfldfls pnr Meher Baha para nns fljiidar a ama-ro?
Existem muitos caminhos difeientes que se pode se-

guir, que leva a um relacionamento sempre mais intimo com Deus.
No livro "Os Discursos" Meher Baba descreve varias disciplinas
e medita^oes de valor ao aspirante espiritual, como "A Mensagem
Universal" \ "As Sete Realidades " que sao importantes para
se compreender o caminho espiritual, e " Como Amar a Deus "

Tudo isso consegue proporcionar algumas orienta9des
universais que, no entanto, perdem a impoitancia a luz da Verdade
transcendente: o proprio Guia. E o relacionamento entre o aspiran
te e Meher Baba que transcende todas as disciplinas; o ato de con-
centrar-se no proprio Meher Baba, toma-se o meio de transfonna-
9ao espiritual.

Meher Baba afuma que "o linico milagre verdadeiro e a
abertura do cora^ao ao Amor". E e este o milagre que Ele realiza
nos cora^oes dos Seus seguidores. 0 resto vem depois. Para todos
que procuram se elevar acima do eu limitado, a Sua resposta e a de
pedir a todos, com urgencia, para amd-Lo cada vez mais. Tudo se
purifica neste Amor. Consequentemente, os seguidores do Baba
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estao sujeitos a mais estrenua disciplina de todas; d esfor90 de
lembrar-se de Baba e de ama-Lo, em meio as realidades cotidia-
nas, sem o apoio de dietas ou roupas especiais, boras designadas
para medita^ao ou estilos separativos e esotericos de vida que os
tiram do fluxo da vida diaria. A Sua afirma9ao chamada "OMeu
Desejo" incorpora, em poucas palavxas, o que e que Ele deseja
dos Seus Seguidores:

"0 Meu Desejo"

de Meher Baha

Baba disse: "0 seguidor tem que cumprir o desejo do
Amado. Meu desejo para Meus seguidores e o seguinte:

1) Nao fuja das suas responsibilidades.
2) Guide fielmente dos seus deveres mundanos, mas

sempre trazendo em mente que tudo pertence ao Baba.
3) Quando sentir-se feliz, pense:" Baba quer que eu

sejafeliz Quairdo softer, pense:" Baba quer que eu softa
4) Seja resignado a todas as situa^oes e pense honesta

e sinceramente:" Baba me pos nesta situa^ao
5) Entendendo que Baba esta dentro de cada run,

procure ajudar e ser\ir aos outros.

6) Eu digo que, com Minha Autoridade Divina, para
cada um e para todos, seja quem for que diga Meu Nome no me
mento de exalar o seu ultimo suspiro, vira a Mim. Entao, nao se
esque9a de lembrar-se de Mim nos seus momentos finals. A menos
que comece a fazer isto daqui para a ftente, sera dificil lembrar-se
de Mim, quando seu fun se aproximar. Comece a praticar de agora
em diante. Ainda que diga Meu Nome somente uma vez por dia,
nao se esquecera de lembrar-se de Mim nos seus ultimos momen
tos.

A afirma9ao "OMeu Desejo" da enfase a tres realida--
des espirituais:

1) Tudo que acontece nas vidas de Seus seguidores e
uma dadiva do Mestre. Na medida em que, gradualmente, o segui-
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dor vem a saber que isto e realmente verdade, a vida muda drasti-
camente; ha menos lugar para preccupapoes e desejos, porque tu-
do 0 que e essencial para se conseguir a meta espiritual ja esta sen-
do dado. A tarefa do aspirante e a de perceber, aceitar e viver esta
Verdade.

2) 0 Mestre esta dentro de cada um. Este fato leva o
aspirante a, cada vez mais, esfor^ar-se por dar o mais alto nivel de
amor, perdao e assistencia a todos que encontrar.

3) Deve, tambem, esfor^ar-se por ser responsavel por
todas as obriga^oes que tenha se encarregado nas vmas esferas da
vida, sejam elas pessoais, sociais ou vocacionais.

Somente Seu Amor Divino permite mesmo tentar tal
tipo da vida.

Meher Baba qucr que os aspirantes espirituais desistam
de sexo?

Talvez nao exista nenhuma outra area que cause a um
aspirante mais duvidas pessoais e dores emocionais do que com-
preender e lidar com a propria sexualidade. Todo desejo, seja de
fama, de poder, de posse ou de sexo, e a e^qpressao do ego limitado
que esta tentando transcender o sentimento de separa9ao, atraves
de meios que vao, inevitavelmente, mostrar-se decepcionantes. 0
desapontamento que se sente quando estes desejos sao persegui-
dos como fins em si mesmos leva, no final, a percep^ao do vazio
de tais metas.

No livro " Os Discursos " * de Meher Baba, ha um ca-
pitulo que enumera os perigos da repressao sexual tanto quanto os
da indulgencia. Explica a diferen^a fundamental entre promiscui-
dade em sexo, que agrava o senso de separafao, ao contrmo do se
xo no casamento que pode se tomar uma experiencia positiva,
quando subordinado a uma visao mais elevada de compromisso
mutuo tanto de um com o outro quanto com o caminho espiritual.
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Libertar-se das falsas promessas dos desejos nao e uma
tarefa facil. 0 desejo sexual e sentido ate mesnio no Sexto Piano
de Consciencia ® que e o maximo que se pode ii" e ainda estar fun-
cionando no dominio do dualismo. Ate que o desejo sexual seja to-
talmente desgastado atiaves da Realiza^ao de Deus e impoitan-
te conscientizar-se que os pensamentos de luxiiria sao o residuo
dos smskaras da jomada individual no processo evolutivo. Nao
se deve ficar obcecado com sentimento de culpa ou estender-se
nestes pensamentos quando eles surgem.

Na medida em que a pessoa e atraida cada vez mais pa
ra perto de Meher Baba, ama-Lo se toma o linico desejo que ani-
quila todos os outros desejos inferiores. Na luz purificadora do Seu
Amor, todos os outros desejos sao vivenciados como tendo menos
importancia e, assim, gradualmente, desaparecem. A verdade es-
sencial e esforgar-se por ama-Lo mais e mais e dar a Ele todos os
desejos e expectativas da vida naquele relacionamento unicamente
pessoal entre cada aspirante e o Amado.

Por que e que pensamentos que exprimem luxuria, raiva
e ganancia surgem. muitas vezes inesperadamente. logo
depois de momentos intensos de contato intimo entre o

aspirante e Meher Baba?
A luxuria, a raiva e a ganancia fazem parte da nossa he-

ran?a por termos percorrido toda a evolu^ao para finalmente che-
gar naquele nivel de consciencia que busca expressao na forma hu-
mana. Sao simples impressoes (isto e, sanskaras) provenientes das
dinamicas naturals e necessarias da evolu^ao. A soma de todas es-
tas impressoes, acumuladas tanto no estagio pre-humano da vida
evolutiva como as do estagio humano, constitui a identidade do
ego separativo. E a identifica9ao com este ego limitado que faz
com que os individuos se vivenciem como finitos e separados do
infmito Ente Supremo que e a verdadeira natureza de cada urn.
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Quando estas impressoes forem totalmente apagadas, a
meta da cria9ao e alcan9ada e o individuo experimenta imidade
etema com o Eu Divino. Um meio que o Mestre utiliza para apa-
gar completamente estas impressoes e o de provocar seu surgimen-
to das profundezas do ego imperfeito do individuo, em um me
mento em que o aspirante esteja se concentrando no Amado o su-
ficiente para nao ser influenciado por tais impressoes; nao para fi-
car pensando nelas ou as colocar em a9ao, mas para, simplesmen-
te, entrega-las ao Amado.

Trazer a tona estes sanskaras escondidos para a area de
consciencia mental do aspirante e um meio de liberta9ao do mes-
mo, quando ele esta preparado para oferecer tais pensamentos a
Baba e, assim, nao ficar ainda mais emaranhado neles. A linica da-
diva verdadeira que se pode oferecer ao Amado e o proprio eu li-
mitado e todos os pensamentos separativos que o constituem.

Se e possfvel entrar em contato intimo e direto com

Meher Baha. qual seria o proposito de visitar o Centro
Espiritua! de Meher Baba?
0 Centro, localizado em Myrtle Beach, Carolina do

Sul, E.U.A., foi estabelecido por Meher Baba especificamente pa
ra aqueles que estao buscando conhecimento espiritual de quem
Ele e e, tambem, sobre si proprio. A biblioteca do Centro tem uma
extensiva cole9ao de livros escritos por e sobre Meher Baba, assim
como filmes a seu respeito que sao apresentados ffequentemente.
Alem disso, ha palestras de pessoas que 0 conheceram e 0 aceita-
ram.

Mas, 0 que e mais importante do que qualquer coisa ja
dita antes, e que o Centro foi definido por Meher Baba como Sua
Casa no Oeste Dizendo que o Centro seria um lugar de peregri-
na9ao mundial, declarou que Ele sempre estara la.

E este 0 milagre do Seu Amor; enquanto Deus esta em
tudo e em todos e, tambem, alem de tudo e de todos, Sua Manifes-
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ta^ao em um corpo fisico especifico e estabelecimento de um espe-
cifico Centre fisico e, paradoxalmente, para despertar a todos para
Aquilo que e alem do fisico.

Muitos que visitaram o Centre, inciuindo individuos
com uma saudavel dose de ceticismo, inesperadamente se acharam
profundamente impressionados pelo Seu Amor, enquanto la per-
maneceram. Muitos visitantes perceberam que, nos meses e anos
que se seguiram a uma visita, sentiram que Seu Amor cresceu,
pouco a pouco, dentro de si.

Se 0 peregrino cogita sobre a possibiiidade de que o
Amor, 0 Poder e a Alegria possam se manifestar na pessoa do Ava
tar, e diz "talvez" a esta possibiiidade, o lugar apropriado para por
um fim a tais especula^oes, de um jeito ou de outro, seria onde tal
Ser, de fato, tenha caminhado! 0 signrficado espiritual do Avatar
de estabelecer um centre para despertar a Si mesmo dentro de cada
um de nos, transcende a compreensao, mas e acessivel, por experi-
encia, atraves do coragao.

Uma vez que Meher Baha e.staheleceu um Centre na
America do Norte, por que tantos dos seus segiiidores

que moram la viajam para seus Centres chamados
Meherahad e Meherazad, perto de Ahmednagar, na
India?

Em resposta a esta pergunta, e importante compreender
que existem muitas pessoas que sentiram uma profunda atrafao in
terior por Meher Baba sem visitar nenhum Centro, na America do
Norte ou na India. A devo^ao a Meher Baba e tudo o que Ele des-
perta dentro do aspirante nao se pode medir pela quantidade de vi-
sitas aos Centres! Se uma pessoa for la, e porque Baba a atraiu por
motivos que so Ele conhece. Porem, e igualmente verdadeiro que o
lugar onde Meher Baba morou durante grande parte do Seu tra-
balho avatarico e o lugar onde Seu corpo fisico descansa em um

relicmo e naturalmente venerado por aqueles que 0 amam.
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Meherabad, onde Seu corpo descansa, e Meherazad,
onde Ele morou durante o periodo final da Sua vida, os dois loca-
lizados muito proximos um do outre, resplandescem com Sua Pre-
senga e pode ser um meio de se aprofundar no reiacionamento com
Meher Baba, per todos os motives enumerados na pergunta anteri
or. Alem disso, para muitos, uma visita tem um significado linico
porque Seu corpo fisico repousa em Meherabad. Outro motive
significative para uma visita e a oportunidade de conhecer os
Mcmdali ̂'^de Meher Baba, cujas vidas tern side de indescritivel
remincia e service ao Amado. Estes sentem uma grande alegria em
compartilhar suas lembran9as de come era viver sob a oriehtafao
direta de Baba e o que continua a ser, apesar de Sua ausencia fisi-
ca!

Ouantas pessoa.s acreditam que Meher Baba e o Cristo?
Em termos de populapao mundial, muito poucas e,

mesmo assim, nao e possivel um niimero exato. Ninguem tenta
converter ninguem porque nao existe "igreja" com a qua! se possa
associar. 0 ponto central do envolvimento com Meher Baba e um
reiacionamento altamente pessoal entre aspirante e Mestre que e o
espelho do potencial Divino em cada um.

Meher Baba diz que todos devem "se esfor^ar por fazer
com que sua propria vida se tome Minha Mensagem de Amor e
Verdade". Ser um seguidor do Meher Baba e procurar entregar-se,
interiormente, cada vez mais, ao Amor Incamado, atraves da re
mincia do "eu egoista", vivendo uma vida que agradaria ao Ama
do Divino, enquanto fimcionando de maneira pratica dentro do
meio cultural em que se vive. Mas, isto nao requer associar-se a
nenhuma "organiza^ao do Baba" e, portanto, nao ha como dizer
quantos seguidores do Meher Baba existem no mundo. Ha indivi-
duos que 0 amam so de terem lido ou ouvido falar Nele ou quando
viram uma foto Dele, sem ter contato com qualquer um dos varios
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grupos ou organiza96es que cresceram em tomo do Amor de
Meher Baba.

Com quais dos grupos ou organiza^oes do Meher Baha
urn seguidor deve se associar?

Em termos de "dever", a resposta e nenhum. 0 relacio-
naiiiento com Meher Baba e linicamente individual e intimo e

transcende a todos os grupos e organizaqdes. For outro lado, traba-
Ihar voluntariamente junto com outros individuos para difundir
Sua Mensagem de Amor e Verdade e frequentemente benefico,
tanto em termos de considera^oes praticas como de desenvolvi-
mento espiritual.

Ha muitos grupos no mundo todo. A maioria deles consta de
pequenas reunioes informais, onde os seguidores do Baba e as pes-
soas interessadas em aprender mais leem obras escritas por Ele ou
por pessoas que 0 conheceram, assistem filmes e participam de
debates relacionados a Ele. Nao existe nenhum grupo"oficial".

Se nao existe uma organizayao do Baba que seja
"oficial", qual e a prohahilidade dos Seus ensinamentos
sofrerem distoryoes?

Era apos era, A Mensagem de Amor e Verdade do Ava
tar fica distorcida com a passagem do tempo e se degenera em
dogmas religiosos. Nao e provavel que este padiio um dia mudara,
visto que existem pessoas em todos os niveis de preparo espiritual,
que podem se aproximar da verdade somente dentro de suas pro-
prias percepfoes limitadas.

E afortunado, entretanto, que as realizaqoes tecnologi-
cas desta era tem sido usadas para registar a Vida e a Mensagem
de Meher Baba, para que nao haja como contestar os fatos visiveis
da Sua Vida e do que Ele disse.

A linica organizaqao "oficial" do Baba e o que Ele nos
deixou: a historia de Sua Vida e Suas mensagems e discursos. Es-
tes devem sempre continuar a ser os materiais principais atraves
dos quais podemos nos concentrar Nele.
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Visto que Meher Baba disse, " Eu nao vim para ensinar.
mas para Ihes acordar qual e o valor dos varios livros
escritos por Ele e sobre Ele?

E importante lembrar que Meher Baba disse "Bu nao
vim para ensinar, mas para Ihes acordar" e que e somente o Amor
que inicia alguem no caminho espiritual. Entretanto, e significati-
vo que, nesta era Avatarica sem precedentes, Meher Baba aprovou
a publicagao de livros e panfletos especificos que contem Sua
Mensagem de Amor e Verdade. Consequentemente, o que Ele diz
nao esta aberto a especula?6es; esta impresso e disponivel para os
seculos vindouros. Alem disso, desde que Ele deixou Seu corpo fi-
sico, cada vez mais detalhes tem sido registrados, tanto por escrito
como por fita magnetica, pelos membros do Seu circulo intimo,
cujo amor e obediencia assegixram o mais alto nivel de integridade
historica.

Durante a vida de Meher Baba, Ele pediu que aqueles
que 0 amassem ou procurassem ama-Lo lessem alguns destes es
critos durante certos periodos de tempo. No ano de 1967, por
exemplo, Ele pediu a todos que lessem o Tema Divino do Seu livro
chamado Deus Fala '^.Em geral, Ele orientava a todos que "ouvi-
am" Seu Chamado para ler obras escritas por Ele ou sobre Ele. Po-
rem, pode-se ler pouco ou mesmo nada a Seu respeito e vir a co-
nhece-Lo diretamente atraves do coragao.

Existem, entretanto, varias vantagens para quem le es-

tes livros. Tais leituras sao, simultaneamente, uma meditagao no
Amado, uma ajuda na confrontafao com as obssessoes do proprio
ego, um meio de conseguir mais profundo conhecimento do de-
senvolvimento que ainda se deve buscar, e um meio de resolver
duvidas e mal-entendidos que, de outra maneira, poderiam criar
obstaculos que impediriam uma maior entrega ao Amado. Ade-
mais, tais leituras nos ajudam a servir aos outros, nos dando os
meios para responder a questoes sinceras, levantadas por aqueles
que estao ouvindo falar Dele pela primeira vez,
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Assim, fica claro como sao de grande auxilio os livTos
escritos por Ele e sobre Ele, se esta utilidade e vista na perspectiva
apropriada, ou seja, a mens^em fundamental e para nos esfor9ar-
mos por fazer de nossas vidas dimas a Sua Mensagem.

Meher Baha diz que a unica prece verdadeira e o amor
espontaneo por Deus. Por que. entan. Ele compos A Prece

do MestreeA Prece do Anependimmto?
A jomada em dire^ao a verdadeira Realidade, em que

somente Deus e Real, esta em forma^ao ha seculos. Tudo pelo que
passamos faz parte do processo que, no fim, conduz a Realiza^ao
do Amor Divino.

A Prece do Mestre eA Prece do Arrependimento tern
um significado singular de ajudar o aspirante a vivenciar a prece
verdadeira, que e o amor espontaneo a Deus, da mesma maneira,
0 fato Dele tomar a forma humana tem o significado especial de
ajudar o aspirante a, fmalmente, conhecer o Divino alem de todas
as formas. Sao todos meios pelos quais o "An^iao" nos desperta
em dire9ao a Ele.

Sobre estas duas preces, Meher Baba disse, "Eu dei es-
tas preces para a humanidade, para a posteridade poder recita-las.
E, sempre que alguem oferece-las, mesmo depois que Eu falecer,
por causa da Minha atual participa^ao nestas preces, serao ajuda-
dos espiritualmente todos aqueles que as recitar. E por isso que Eu
quero que as preces sejam ditas: Nao tem nada a ver com rapidez
ou de que maneira sao lidas, ou qualquer outra coisa deste tipo.
Tudo 0 que importa e a Minha participa9ao. Entao, toda vez que
alguem repetir estas preces, Eu estarei presente".

Alem disso, o fato de Meher Baba ter, ̂  vezes, partici-
pado na recita9ao destas preces da um significado sem limites; a-
traves de tal participa9ao, o Deus-Homem ora como homem para
Deus, dando ̂  preces um poder Divino para despertar, que e a da-
diva preciosa para aqueles que sentem o desejo de dize-las.
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As duas pieces sao, de fato, descri96es de verdades uni-
versais: A Prece do Mestre descreve a Realidade da essencia de

Deus, pessoal e iinpessoal, manifestado ou nao. A Prece do Arre-
pendimento sumariza a natureza de todas as coiSas que constituem
e fortificam o ego e seu sense de separafao, lembrando ao aspiran-
te de tudo quanto ele deve se desapegar. Assim, as pieces sao po-
deiosos canais vivos de concentia^ao no que e Veidadeiro e no
que e falso, em vez de seiem meios rituais que sao pioferidos me-
canicamente.

Nao ha nenhum requisite paia se dizei estas pieces.
Existem aqueles que araam Mehei Baba piofundamente e sao tao
concentiados Nele que as suas piopiias vidas tem side a piece ma
xima de constante e espontaneo Amoi poi Ele. Outios repetem as
pieces, de vez em quando, e ainda existem outios que peicebeiam
que aqueles mementos ocasionais acabaiam se tomando atos dia
ries, que dao giande deleite e ajudam imensamente a concenbai
no que e Veidadeiio, em meio a nossas atividades cotidianas.

EQr_que.o aspirante espiritual deve evitar o usa de drogas
ilicitas?

Todo ciescimento no caminho espiritual precisa de de-
sapego do "eu egoista". A maneiia mais elevada de fazei isto e en-

tiegai-se ao Mais Alto, o Avatai desta eia, Mehei Baba, que e a
peisonifica^ao do Amoi Infinite e uni espelho do Eu Veidadeiio
em cada um.

Mehei Baba pediu a todos aqueles que desejassem
ama-Lo paia nao usarem qualquei substancia que alteie a peicep-
930 psiquica, incluindo a maconha 0 Seu pedido nao vem de
um pieconceito cultural ou censuia tradicional, mas da Sua infmi-
ta compaixao que piocuia libeitai a todos das liga96es que perpe-
tuam 0 ilus6rio"eu egoista".

Mehei Baba afiima que a maconha e as outias diogas
ilicitas (incluindo as outias substancias citadas na lista da nota do
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tradutor niimero 18) sao prejudiciais fisica, mental e espiritual-
mente. Ja que e o nosso aspecto espiiitual que nos inspira a procu-
rar por Meher Baba, e util compreender porque as drogas devem
ser evitadas, do ponto de vista espiritual.

A maioria dos aspirantes que tem experimentado dro
gas tem feito isto por sede de um maior sentido nas suas vidas. En-
quanto estao sob a influencia de drogas, varias experiencias pare-
cem oferecer uma visao renovadora e, ̂  vezes, profimda da vida.
Porem, estas experiencias, eventualmente, resultam em novos en-
treIa9amentos que, na realidade, acentuam a vida do ego separati-
vo. Na verdade, o desapego do "ego egoista" fica cada vez mais di-
ficil por causa das sutis distor96es que estas experiencias com dro
gas causam, concementes a dimensoes espirituais. Bias criam ilu-
soes dentro da Ilusao.

Para aquele que esta sinceramente procurando contato
Ultimo com Meher Baba, Eie pede para cessar todo o uso de maco-
nha e de outras drogas ilicitas, a fun de que possa aproximar-se
Dele, livre das distor96es resultantes do uso das mesmas.

Meher Baba pede, especificamente, a todos que procu-
ram segui-Lo para nao usar drogas, devido ao Seu Amor ilimitado
por todos e Seu desejo de que todos se tomem livres para, final-
mente, vir a saber que o Amor realmente existe. Quanto mais cedo
a pessoa se libertar do apego a ilusao criado pelas drogas, mais ce
do vira a conhecer Meher Baba como sendo seu proprio Eu Verda-
deiro.

Na mensagem de Meher Baba chamada A Mensa-
gem Universal ̂ ^Ele diz: "Minha atual Forma Avatarica e a
ultima deste ciclo de tempo, portanto, Minha Manifesta9ao se
ra a maior de todas. Quando Eu romper o Men Silencio, o im-
pacto do Meu Amor sera universal e todas as formas de vida

na cria9ao irao conhece-Lo, senti-Lo e recebe-Lo."
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Quando Ele ira se manifestar e romper o Seu Silencio?
As varias afirmafoes de Meher Baba a respeito da Sua

Manifestagao e do romper do Seu Silencio faz parte da Sua inson-
davel Missao Avatmca que e a de dar uma ajuda Divina a cada
ser da cria(?ao, para que estes venham a conhecer o Eu Divino co-
mo seu proprio Eu Verdadeiro. Repetidamente, Ele avisava seus
seguidores mais chegados que o dia em que romperia o Seu Silen
cio e Manifestaria Sua Divindade para todos estava perto. Ele,
tambehi, deu enfase ao fato de que todos se beneficiariam com es-
te Evento, dentro dos limites do proprio preparo espiritual de cada
um. Seus avisos firequentes, durante Sua presenga no corpo fisico,
de que o romper do Seu Silencio era iminente, agitou muitos de
Seus seguidores para redobrar seus esforfos, na tentativa de con-
centrar-se Nele ainda mais dentro de si mesmo, assim como vi-ver

com maior intensidade Sua Mensagem de Amor e Verdade em
suas vidas cotidianas. Suas declaragoes a respeito Deste Evento,
por mais que fossem alem da nossa compreensao, foram claramen-
te, sob um outro prisma, um meio de inspirar Seus seguidores a
procurarem se concentrar sempre mais naquilo que e Verdadeiro.

Neste periodo de tempo, depois que Meher Baba dei-
xou Seu corpo fisico, a resposta, no que diz respeito a quando Ele
se manifestara e rompera o Seu Silencio, permanece tanto pessoal
e linica como o relacionamento que existe entre Meher Baba e ca
da um de Seus seguidores. Ha aqueles que acreditam que este
Evento ainda nao aconteceu, mas acontecera em um fiituro proxi
mo; outros creem que Ele ja se manifestou e rompeu o Seu Silen
cio nos cora96es de todos que estao se sentindo atraidos por Ele; e,
tambem, ha pessoas que, simplesmente, dizem que nao sabem e
que nao estao preocupados sobre tais assuntos.

Qualquer que seja a experiencia de cada um, todos que
sao atraidos por Meher Baba compartilham do discemimento de
que 0 que realmente importa e esfor^ar-se por ama-Lo ainda mais
e viver uma vida que agradaria a Ele.
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Inform 3930 sobre The Meher Spiritual Center (Centre
Espiiitual Meher) pode ser obtida escrevendo para:

The Meher Spiritual Center
10200 Highway 17 North
Myrtle Beach, South Carolina

U.S.A. 29577

tel. 803-272-5777

lnfonna9ao sobre livros e videos pode ser obtida
escrevendo para:

Sheriar Press (Book Room)
3005 Highway 17N. Bypass
Myrtle Beach, South Carolina
U.S.A. 29577

tel. 803-448-1107

fax 803-626-2390

Meher Abode

Attn: Bookstore

1214 S. Van Ness Avenue

Los Angeles, California
U.S.A. 91101-3250

tel. 310-837-6419 (19 - 23 h; de Segunda a
Sexta-feira, Hora Local)

fax 310-839-2222 (24 h. por dia)

Inform a9ao sobre 0 Samadhi de Meher Baba pode
ser obtida escrevendo para:

Avatar Meher Baba Trust

King's Road, Post Bag 31
Ahmednagar, M.S. 414 001

Quando fizer reserva, por causa da lentidao do servi90
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do correio postal Indiano, man4e seu pedido com tempo suficiente
para chegar la, no minimo, seis semanas antes da sua chegada pla-
nejada. Favor escrever em Ingle^.

tel. 001-91-241-34-1821

(Este mimero de telefone esta incluldo so para que a
infoima^ao seja completa. A reserva deve ser feita por carta ou
telegrama.)

Horas do escritorio: 10-13h; 16-18h. deSegimdaa
Sexta-feira, Hora Local. (0 fiiso horario para a India e
+ TA horas, dependendo do horario de verao).
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^ em Ingles: The Ancient One. Meher Baba descreve o "Anciao"
como sendo o primeiro espirito que atravessou toda a evolu9ao da
mais primitiva forma ate se unir com Deus. Este espirito tem a res-
ponsibilidade de ajudar a hnmanidade que tambem esta passando
pela mesma evolu^ao.
^ Tambem conhecido como Zarathustra.

^ Discourses - uma serie de discursos feitos por Meher Baba para
OS Seus discipulos.

Universal Message - dado por Meher Baba para a humanidade.
^ The Seven Realities - uma orientaijao de Meher Baba.
^ How to Love God - uma orienta^ao de Meher Baba.
My Wish - uma orienta^ao de Meher Baba.

® Veja #3
^ Meher Baba ensina que existem Sete Pianos de Consciencia. 0
Setimo Piano e o da Consciencia Suprema. 0 Sexto Piano e aquele
onde tem-se uma constante visao de Deus, porem, nao pode unir-
se a Ele.

Meher Baba ensina que a meta da evolu^ao espiritual e a uniao
com Deus que Baba chama de Realiza^ao.

Sanskaras sao impressoes na mente que sao causadas pelas
a96es desta ou de outras vidas passadas. Estas impressoes levam
as pessoas a tomar determinadas atitudes ou a96es. Tambem, cada
ato gera novas impressoes que vao influenciar outros atos no futu-
ro.

Meher Baba, usando esta paiavta Oeste, se refere, neste caso, ao
mundo ocidental.

nota do tradutor: a palavra de venera9ao usada e a de Samadhi.
Samadhi quer dizer santuario ou relicario, da palavra shrine em
Ingles.Tambem, Samadhi e traduzido como um transe, induzido
por medita9ao espiritual; tambem, como contempla9ao, levando a
extase. No texto, porem, Samadhi se refere a um tiimulo de um
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santo ou Mestre Espiritual em geral, e, neste caso, ao santuario da
Meher Baba.

(Le-se Man-da-li) Disdpulos intimos.
Meher Baba disse que, apesar da morte do corpo fisico, Sua

Presen9a seria sentida ate cam anos depois, como se Ele ainda es-
tivesse vivo na terra.

God Speaks - ditado com gestos por Meher Baba.

The Master's Prayer and The Prayer of Repentance ditadas por
Meher Baba.

nota do tradutor - Meher Baba inclui drogas como heroina, mor-
fma, cocaina, LSD, etc. nesta proibi9ao, mas nao inclui remedies
com receitas medicas.

The Universal Message, contido neste livrinho.
Localizado em Meherabad, perto do Ahmednagar, estado da

Maharashtra, na India.








