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A MENSAGEM UNIVERSAL

DE MEHER BABA

Eu nao vim para ensinar mas para despertar.
Portanto fica a saber que Eu nao estabelego quais-
quer preceitos.

Atraves da eternidade tenho formulado prindpios
e preceitos, mas a humanidade tem-nos ignorado.
A incapacidade do homem de viver as palavras de
Deus transforma os ensinamentos do Avatar num

objecto de escarnio. Em vez de praticar a compaixao
que Ele ensinou, o homem desencadeou cruzadas em
Seu nome. Em vez de viver a humildade, pureza e
verdade das suas palavras, o homem entregou-se ao
odio, a ambigao e a violencia.

Como o homem tem sido surdo aos principios e
preceitos dados por Deus no passado, Eu observe
silencio nesta Encarnagao Diviina de agora. Pediste
e  foram-te dadas palavras suficientes — e agora
tempo de as viver. Para te aproximares mais e mais
de Deus, tens de te afastar cada vez mais do «eu»,
«meu», «me» e «minha». Nao tens que renunciar
senao ao teu proprio eu. E tao simples como isso,
embora se verifique ser quase impossivel. E possivel
renunciares ao teu limitado eu por obra da minha
Graga. Eu vim para libertar essa Graga.

Repito; Eu nao estabelego quaisquer preceitos.
Quando Eu libertar a mare da Verdade que vim para
dar, as vidas dos homens no dia-a-dia serao o preceito
vivo. As palavras que Eu nao disse tornar-se-ao vivas
neles.

Eu oculto-me do homem pela sua propria cortina
de ignorancia e manifesto a minha Gloria a alguns
poucos. A minha presente forma de Encarnagao
Divina e a ultima Encarnagao deste ciclo de tempo,
pelo que a minha Manifestagao sera a maior. Quando
Eu quebrar o meu silencio, o impacto do men Amor
sera Universal e tudo o que e vivo na criagao conhe-
cera, sentira e recebera deste Amor. Ajudara cada
uma das pessoas a libertar-se a seu modo da sua pro
pria escravidao. Eu sou o Divino Bem Amado que te
ama mais do que jamais te poderas amar a ti mesmo.
A quebra do meu silencio ajudar-te-a no teu esforgo
para conheceres o teu verdadeiro Eu.

Toda esta confusao e caos no mundo era inevi-
tavel e ninguem e culpado. O que tinha de aconte-
cer, aconteceu; e o que tem de acontecer acontecera.
Nao havia e nao ha outra saida excepto atraves da
minha vinda para o vosso meio. Eu tinha que vir
e vim. Eu sou o Antigo.
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Ouafido a mente se eleva em husca de

coisas concebidas no espago, husca

o vazio;

Quando porem a homem mergulha
projundamente em si mesmo, expeiimenta

a plenitude da existencia.

Meher Baba 1954

COMO AMAR A DEUS
Amar os nossos semelhantes e a manetra mais

pratica de amar a Deus. Se amarmos o proximo da
mesma maneira que amamos os nossos entes queridos,
amamos a Deus.

Se, em vez de encontrarmos faltas nos outros,
examinarmos 0 nosso intimo, estamos a amar a Deus.

Se, em vez de roubarmos os outros para nosso
beileficio, tirarmos a nos mesmos para ajudar os
outros, estamos a amar a Deus.

Se sofrermos com os sofrimentos dos outros e nos

sentirmos felizes com a sua felicidade, estamos a
amar a Deus.

Se, em vez de nos preocuparmos com as nossas
desditas, nos considerarmos mais afortunados do que
muitos muitos outros, estamos a amar a Deus.

Se suportarmos a nossa carga com paciencia e
contentamento, aceitando-a como Sua Vontade, esta
mos a amar a Deus.

Se compreendermos e sentirmos que 0 maior aao
de devogao e adoragao a Deus e nao ferir ou causar
dano a nenhum dos Sens seres, estamos a amar
a Deus.

Para amar a Deus como Ele deve ser amado,
devemos viver para Deus e morrer por Deus, sabendo
que a finalidade da vida e amar a Deus e encontra-
-Lo como 0 nosso proprio eu.

MEHER BABA

«EU VIM PARA SEMEAR A SEMENTE

DO AMOR NOS VOSSOS CORAgoES

PARA QUE, A DESPEITO DE TODA A

SUPERFICIAL DIVERSID'ADE QUE TEM

DE SER EXPBRIMENTADA E SUPOR-

TADA NA VOSSA VIDA EM ILUSAO,

O SENTIMENTO DE UNIDADE ATRAVES

DO AMOR SEJA UM FACTO CONSU-

MADO ENTRE TQDAS as NAgoES, CRE

DOS, SEITAS E CASTAS DO MUNDO».



BIOGRAFIA

Merwan Sherier Irani, conhecido como Meher Baba, nasceu em
Poona, India, a 25 de Fevereiro de 1894, filho de pais persas.
O seu pai, Sheriar Irani, seguia a f6 de Zoroastro e era uma pes-
soa que procurava verdadeiramente Deus. Merwan frequentou um
liceu cristao em Poona e a Universidade de Deccan. Em 1913,
quanda ainda frequentava a universidade, ocorreu um momentoso
acontecimento na sua vida... o encontro com Hazrat Babajan, ancia
maometana, um dos cinco Mestres Perfeitos da £poca. Babajan deu-
-Ihe a Realizagao-de-Deus e tornou-o consciente do seu alto des-
tino espiritual.

Eventualmente foi levado a procurar outro Mestre Perfeito.
Upasni Maharaj, um Hindu que vivia em Sakori. Durante os sete
anos seguintes Maharaj deu a Merwan «Gnose«, o Conhecimenlo
Divino. Assim alcangou Merwan a perfeigao espiritual. A sua mis-
sao espiritual comegou em 1921 quancfo reuniu as seus primeiros
discipulos que Ihe deram o nome de Meher Baba, o que significa
«Pai Misericordioso>.

Depois de alguns anos de intenso treino dos seus discipulos,
Meher Baba estabeleceu uma coldnia perto de Ahmednagar, a que
foi dado o nome de Meherabad. Al o trabalho do Mestre incluiu
uma escola gratuita onde se dava enfase especial ao treino espi
ritual, um hospital e dispens^rio gratuitos e acomodagoes para
pobres. Nao havia distingao entre castasr elevadas e intoc^veis;
todas se misturavam em fraterna comunhao por inspiragao do Mes
tre. Aos seus discipulos em Meherabad, que eram de diferentes
credos e castais, deu ele um treino de discipline moral, amor a
Deus, compreensao espiritual e servigo desinteressado.

Meher Baba disse aos seus discipulos que a partir de 10 de
Julho de 1925 observaria Silencio. Desde esse dia manteve este
Silencio atraves dos anos. Os seus muitos discursos espirituais
e mensagens foram ditadas recorrendo a uma t^bua alfab^tica.

Muito mais tarde o Mestre suspendeu o uso d'a tabua e reduziu
toda a comunicagao a gestos manuals muito expressivos e com-
preendidos por muitos.

Meher Baba efectuou sels viagens ao Ocidente, sendo a prl-
meira em 1931, durante a qual entrou em contacto com os pri
meiros discipulos ocidentais.

A sua Oltima visita a America efectuou-se em 1958, tendo per-
manecido entao com os seus discipulos no centro dedicado a sua
missao, em Myrtle Beach na Carolina do Sul.

Na India, dias houve em que mais de uma centena de milhar
de pessoas veio receber o seu Darshan ou bengao; vindas de todas
as partes do mundo hdi pessoas que fazem a viagem para passar
alguns dias. ou mesmo um s6, na sua presenga.

Uma parte importante do trabalho de Baba atrav6s dos anos
tem consistido em contactar e servir pessoalmente aqueles que
na India sao conhecidos como «masts»; estes sao peregrinos avan-
gados no caminho espiritual qife ficaram ^piritualmente embria-
gados pela percepgao directa de Deus. Para efectuar este trabalho
viajou muitos milhares de milhas ate lugares remotos atraves da
India e Ceilao.

Outro trabalho vital consistiu na lavagem dos leprosos, na lava-
gem dos pQs de milharess de pobres e na distribuigao de cereals
e vestuario aos destituldos.

Meher Baba afirma que e o mesmo Antigo, vindo de novo para
redimir o homem da sua suJeig§o h ignorancia e guia-lo na reali-
zagao do seu verdadeiro Eu que e Deus. Meher Baba e reconhe-
cido pelos seus muitos seguidores em todo o mundo como a En-
carnagao Divina da £poca.
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As Sete Realidades
Meher Baba nao da qualquer importancia aos

credos, dogmas, sistemas de castas ou a celebragao
de cerimonias e ritos religiosos, mas sim a COM-
PEENSaO das sete realidades seguintes:

1. A linica EXISTENCIA REAL e a do Um e

linico Deus que e o Eu em cada (finito) eu.

2. O unico AMOR REAL e o Amor por esta Infi-
nidade (Deus), o qual desperta uma aspiragao
intensa de ve-Lo, conhece-Lo e tornar-se um com
a sua Verdade (Deus).

3. O linico SACRIFlCIO REAL e aquele em que
todas as coisas, corpo, mente, posigao, bem estar
e a propria vida sao sacrificadas na procura deste
amor.

4. A linica RENtJNCIA REAL e aquela que aban-
dona, mesmo no meio dos deveres mundanos,
todos OS pensamentos e desejos egoistas.

5. O linico CONHECIMENTO REAL, e o Conhe-
cimento de que Deus e Aquele que vive no intimo
das pessoas boas e daquelas a que se chama mas,
no santo e naqueles a que se chama pecadores.
Este Conhecimento exige' que ajudes igualmente
a todos conforme as circuhstancias o exijam sem
esperar qualquer recompensa e que, quando cha-
mado a tomar pane numa disputa, actues sem
o mais ligeiro trago de inimizade ou odio; que
procures tornar os outros felizes com um senti-

mento fraterno para com cada um; que nao firas
ninguem em pensamento, palavras ou ac?oes, nem
sequer aqueles que te fazem mal.

6. 0 linico CONTROLO REAL e a disciplina dos
sentidos para evitar a indulgencia em desejos bai-
xos, a qual e o linico meio de conseguir absoluta
pureza de caracter.

7. A linica ENTREGA REAL e aquela em que o
equilibrio pessoal nao e perturbado por nenhuma
circunstancia adversa e o individuo, no meio de
toda a especie de dificuldades, se resigna com
perfeita calma a vontade de Deus.


