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Queridos irmãos em Sai, Om Sai Ram!!! 
 

É com o coração repleto de alegria que reenviamos as 
diretrizes do Programa de Apoio às Escolas Sathya Sai 
(PAESS), encaminhado em 08/09/2016. 

 
Importante citar que seu conteúdo continua o mesmo, 

somente alteramos algumas nomenclaturas. Durante essa 
nova gestão, vimos a necessidade de uma revisão para que 
todos pudessem aproveitar melhor o documento. Vale 
também mencionar que o PAESS, assim como o PAC/PAM, 
passou a ser ligado diretamente à Presidência e não mais à 
Área de Serviço, conforme em sua criação. Abaixo, seguem 
as informações acerca do Programa de Apoio às Escolas 
Sathya Sai. 
 

Com muito amor, 
 

Ada Espíndola 
Programa de Apoio ás Escolas Sathya Sai 

 
 
“A melhor maneira de vocês Me agradarem é verem-Me em todos os seres, servirem a eles 
como gostariam de servir-Me. Esta é a melhor forma de adoração, a que Me alcançará.” 

Sathya Sai Baba 
 
 

PAESS – Programa de Apoio ás Escolas Sathya Sai 
 
Lançamento do Programa: Em 24 de julho de 2012 foi lançado o programa em âmbito 

nacional. 
 
Objetivo: Por desconhecimento dos serviços oferecidos em nossa Organização, muitas 

vezes ajudamos instituições de fora enquanto nossas escolas passam por grandes desafios. 
Como diz Swami, o serviço começa em casa! Portanto, o objetivo desse programa é fazer com 
que as escolas possam ter um canal de divulgação dentro da Organização Sai, para que os 
devotos, e todos aqueles que sentirem seus corações tocados, possam apoiá-las em suas 
necessidades. Entretanto, gostaríamos de deixar claro que o PAESS não passa a assumir a 
responsabilidade pela manutenção das Escolas Sai, mas sim de apoiá-las sempre que 
possível. 

 
Estrutura Nacional: O Programa de Apoio às Escolas Sathya Sai está ligado diretamente 

à Presidência. Este Programa conta com um Responsável Nacional que tem direito a voz e voto 
nas reuniões do Conselho Nacional. O programa tem autonomia para a elaboração de projetos e 
acompanhamento das atividades oferecidas às escolas, em todo o país. 
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Estrutura Regional: Cada Coordenação Regional deverá ter em sua equipe, se possível, 
um Responsável que responderá pelo Programa em sua Região. Este atuará sob a supervisão da 
Presidência da Região e do Coordenador Nacional do PAESS. 

 
Sabemos que muitos membros da Organização Sai não têm conhecimento da existência 

das nossas escolas e a ideia é fazer com que esses representantes divulguem nos Centros e 
Grupos Sai o maravilhoso trabalho de transformação que nelas acontece, bem como os desafios 
que elas enfrentam para dar continuidade aos seus trabalhos. 
 

Não é necessário existir um representante do PAESS dentro dos Centros e Grupos Sai. 
 

Escola Sathya Sai: as escolas nos oferecem inúmeras oportunidades de serviço, porém é 
muito importante que o Responsável pelo PAESS possa identificar junto às mesmas suas 
prioridades, antes de fazer qualquer planejamento. São as escolas que deverão informar quais 
serviços deverão ser oferecidos, com base em suas necessidades. 
 

Oportunidades de Serviços 
 
             Alguns exemplos de atividades que podem ser realizadas: 

 
 Atividades complementares: aulas de música, desenho, informática, idiomas, 

yoga e outras; 
 

 Atividades culturais: teatro, dança etc.; 
 

 Serviços rotineiros: mutirão para limpeza, cuidados com o jardim, horta, 
transporte para o recolhimento de doações etc.; 
 

 Acampamentos Médicos: as escolas poderão também contar com os 
acampamentos médicos realizados pela OISSS, que poderão oferecer atendimento 
médico, campanhas dentárias, campanhas de vacinação, palestra sobre higiene, 
entre outros; 

 
 Cantos devocionais: cantos devocionais e orações nos próprios recintos das 

escolas, em horários apropriados; 
 

  Doação de suprimentos: oferecimento de alimentos, material de consumo 
necessário ao funcionamento da escola como: papel, tinta, material de informática, 
material de limpeza, entre outros. 
 

 Doações de recursos financeiros: todo aquele que quiser contribuir com algum 
recurso financeiro poderá fazê-lo através de uma conta especifica para esse fim.  

 
As doações recebidas serão depositadas para as Escolas Sathya Sai do país. Cabe a 
escola a tarefa de utilizar os recursos financeiros de acordo com suas prioridades e 
necessidades. 

 
Importante: Essa conta, aberta pelo Instituto, é destinada principalmente aos devotos das 
Regiões onde não temos escolas, para que, dessa forma, possam ter a oportunidade, 
mesmo que à distância, de fazer parte do Programa de Apoio às Escolas Sathya Sai do 
Brasil, caso desejem. 

 
Nas Regiões onde temos escolas, os devotos que queiram participar desse serviço 
poderão efetuar suas contribuições diretamente na conta da escola localizada em sua 
Região. 
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É importante lembrar que todos os recursos, sejam eles, materiais, de tempo ou humano 
obedecem às mesmas diretrizes que regem a nossa Organização Sai.   
 
“Mas não pense que você pode reformar ou remodelar o mundo por meio do serviço. 

Talvez você possa, talvez não, mas isso pouco importa. O verdadeiro valor do serviço, é 
aquele que o transforma”  Sri Sathya Sai Baba 
 

Instituto Sai: Embora sendo um programa do Conselho Nacional, para trabalharmos com 
excelência, deveremos trabalhar de forma integrada. Todos os comunicados referentes às ações 
do programa deverão ser encaminhados para conhecimento do Instituto, de forma que possam 
acompanhar o trabalho em nome das escolas. 

 
Registro: Todos os serviços realizados deverão ser documentados com registros 

fotográficos e/ou audiovisuais, além de um pequeno artigo para que possam ser enviados ao 
Coordenador Nacional do Comitê de Mídia. 

 

Conclusão: Para que as Escolas Sathya Sai continuem a prestar esse maravilhoso 
serviço à sociedade, muito esforço se faz necessário. Todas as Áreas, sob a supervisão do 
PAESS (uma vez que é o programa que responde pelo apoio às escolas dentro da Organização), 
através das várias atividades sugeridas acima, podem trabalhar em conjunto, fazendo com que as 
escolas sejam beneficiadas através de um serviço em unidade. 

 

 

 
"O serviço é a mais alta prática espiritual. O próprio Deus desce para servir à 

humanidade e conduzi-la aos ideais que ela tem ignorado. Portanto, considerem o deleite 
de Deus quando os seres humanos servem uns aos outros." 

Sathya Sai Baba 
 
 

Om Sai Ram! 
 

Que Swamii nos abençoe e guie! 
Programa de Apoio às Escolas Sathya Sai 


