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          “O que ou quem é Deus? Quando se procura a 

resposta para esta pergunta, descobre-se que Deus é 

a glória imanente na Natureza. A Terra gira sobre seu 

eixo a uma velocidade de mil e seiscentos 

quilômetros por hora. Como consequência, temos 

alternâncias de dia e noite, o que nos ajuda a viver 

neste planeta. Além disso, ela se move em torno do 

Sol a uma velocidade de 107.000 quilômetros por 

hora, criando as estações que trazem chuvas para as 

culturas e para a vegetação que sustentam a vida 

humana. A terra em nada se beneficia com essas 

rotações, mas os seres humanos sobrevivem, 

aproveitam a vida e prosperam por causa delas. A 

natureza deve realmente estar rindo dos frenesis 

estéreis, das perseguições intermináveis, e das 

inúmeras misérias a que os seres humanos se 

submetem, em sua busca para alcançar o inatingível! 

Você deve procurar na Natureza as lições sagradas 

que ela guarda para você -  então, você entenderá o 

quão profundo e eterno é a verdade que ela lhe 

transmite!” 

                                       Sathya Sai Baba  

Pensamento para o dia   04-07-2014 

       

Queridos, 

 

                  É com muita alegria no coração que convidamos a todos para passar o próximo Carnaval 

imersos em temas espirituais, ecologia, alimentação saudável, meditação, palestras, oficinas de 

reciclagem (confecção de hortas verticais e brinquedos de rolos de papel), culminando com a adoção 

de uma praça. 

                  Tudo isso acontecerá entre os dias 22 e 25 de fevereiro de 2020, em Ponta Grossa, no Paraná, 

no III Encontro por uma Nova Consciência que se denomina: 

 

“O DESPERTAR DE UMA CONSCIÊNCIA PLANETÁRIA” 

 

 

 

 



As atividades acontecerão no SICOPON, na rua XV de Novembro, 354, 3o andar,  no Centro 

e nas dependências do Grupo Sathya Sai de Ponta Grossa, rua Medeiros de Albuquerque 175, Vila 

Estrela, conforme programação abaixo. Acontecerão também práticas de meditação no Parque 

Monteiro, as 8 horas da manhã em todos os dias do Encontro. 

  Quaisquer informações adicionais podem ser obtidas através do telefone do Grupo Sathya Sai 

de Ponta Grossa  (42) 99994-8240 (whatsapp). 

 

Com muito amor, 

Margareth Closs/Fabiana Hussein 

Coordenação Região Sul 

 

 

 


