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Aos: Coordenadores Regionais e Difusores 

C/C: Conselho Nacional Executivo, Presidentes Fundação Sai e Instituto Sai de Educação, Coordenação Central da 
Região 23 e Chairman Zona 2B. 

 

 

                                                                                                     

  
 
 

 
 
 
 

 
 

Projeto: Palestras sobre práticas para uma vida plena e feliz. 
 
Encarnações do amor Divino,  
 
Estamos todos vivendo momentos especiais, diferentes de tudo que já 

experimentamos em nossas vidas, todos saímos de nossas rotinas e fomos 
obrigados a modificar muitos hábitos. Muita reflexão tem sido feita, muitos 
valores reavaliados e tempos readequados. A Internet e as comunicações on-line 
passaram a ser uma prática. Aprendemos a usar algumas ferramentas e nos 
aperfeiçoamos em outras. Boa parte das pessoas estão usando este período para 
crescimento e desenvolvimento das potencialidades latentes e para o 
aprofundamento espiritual.   
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“Não se preocupe com o resultado. 
Ajude o máximo que puder, da 
maneira mais eficiente possível, do 
modo mais silencioso e amoroso que 
puder; deixe o resto com Deus, que 
lhe deu a oportunidade de servir.”  

Sri Sathya Sai Baba 

(Discurso Divino, 06 de novembro de 1967)  

 



Uma possível leitura de tudo que está acontecendo é que a humanidade 
caminha, a passos largos, para a era Sai e chegará o momento de darmos 
testemunho dos ensinamentos de Swami às pessoas sedentas de conhecimento 
espiritual. Nesse sentido, se faz premente que possamos nos preparar para falar 
em público, transmitindo a mensagem de amor, da era Sai, para todas as 
pessoas: cristãs, budistas, mulçumanas ou até mesmo àqueles que não professam 
nenhuma religião ou não tenham nenhuma fé.  

 
Pensando nisso, o Comitê de Expansão do Brasil vem convidar os Centros e 

Grupos Sai espalhados por todo o Brasil, para que passem a praticar o exercício 
de falar em público a partir de pequenas palestras realizadas, com o apoio da 
coordenação de cada região. A ideia é simples, uma unidade Sai (Centro ou 
Grupo) escolheria dentre seus membros, um palestrante para falar de algum 
tema relativo a práticas para uma vida plena e feliz, com um enfoque espiritual 
(não exatamente sobre Sathya Sai Baba). Marcaria uma reunião on-line por um 
aplicativo qualquer (Google Meet, Jitsi, Zoom, Skype...) e o dia e hora para que 
todos da unidade possam estar assistindo a apresentação. É importante manter 
o contato com a Coordenação Regional e a Coordenação do Comitê de Expansão 
do Brasil (estes inclusive podem, a pedido, assistir a palestra antecipadamente 
para ajudar na formatação e com sugestões relativas às falas).  

 
Lembramos que, quanto menos devocional a palestra for, mais inclusiva ela 

será. A intenção, reiteramos, é preparar pessoas para falar posteriormente a 
públicos maiores, sem sectarismo, sobre ensinamentos de Sathya Sai Baba. 
Estaremos (Comitê de Expansão) disponíveis para orientar e ajudar no que for 
necessário. 

 
Que todos os seres sejam felizes 
Flávio Borges 
Coordenador do Comitê de Expansão 
(42 9162-0707 / flavio.borges23@gmail.com) 
 


