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Queridos Irmãos em Sai, Om Sai Ram! 
 Ainda não estive fisicamente em Prashanti, benção que almejo alcançar neste Guru 
Purnima de 2009, entretanto Swami nos propiciou nesse ensaio doces e divinas vibrações de 
paz. Swami trouxe Prashanti até Vila Isabel. Tudo era amor, em cada detalhe do início até o 
fim, cada flor no altar, o colorido dos sáris, a recitação dos Vedas, a alegria em cada olhar 
brilhante dos irmãos(ãs) devotos(as), a dedicação dos músicos e líderes de canto, a resposta 
do coro, o alimento sátvico, a coordenação amorosa e dedicada de Serginho e Ada sempre 
vibrante...toda a Equipe Organizadora tão devotada, a Equipe Hanuman.  
 Como sempre Swami cuidou de tudo e de todos. A harmonia e a unidade é o que pude 
experienciar. Quanto carinho entre minhas irmãs e irmãos. A força amorosa de tantas vozes 
servindo com toda devoção com certeza foi ouvida pelo Senhor Sathya Sai Baba. Senti-me 
verdadeiramente cantando aos Divinos Pés de Lótus do Guru. 
 Na verdade não há palavras para expressar Divina experiência, apenas que ainda me 
encontro imersa e inebriada pelas doces e suaves vibrações da Sua Divina Presença.  
Muito obrigada meu Pai e minha Mãe Sai pelo Divino presente, cantar para espalhar luz pelo 
planeta. Obrigada Brasil!!Nós vamos!!!!!!!! 
 Com muito amor e devoção em Sai, 
 Anali Bertolli. 
 Porto Alegre/RS 
 
Sai Ram, irmãos! 
 A experiência do ensaio foi muito forte. É realmente muito auspicioso compartilhar 
belos momentos de louvor a Deus, com vários devotos cantando forte, de todo o coração. É um 
deleite fechar Que o amor de Sai possa propiciar que em mais e mais locais os devotos de 
Deus se reúnam e possam cantar com tanto amor!  
 Sai abraço, 
 Charles 
 Porto Alegre/RS 
 
Gostaria de compartilhar com vocês o quanto o encontro foi esclarecedor para mim. Todas 
as "fichas" caíram: da responsabilidade que todos nós temos ao escolher (ou ser escolhido) 
participar deste auspicioso evento, e da maravilhosa didática de Swami em nos ensinar a 
importância e o PODER da união! 
 Luiz e eu temos a vontade de levar nossos filhos, somos seis no total. Após o evento 
entendemos no coração que a nossa unidade deverá começar em nosso lar, mantendo a 
harmonia da nossa família como célula importante para a harmonia do todo. Esta mensagem 
de Baba sintetiza tudo: 

"Se houver retidão no coração, haverá beleza no caráter. 
Se houver beleza no caráter, haverá harmonia no lar. 
Se houver harmonia no lar, haverá ordem na nação. 

Quando houver ordem na nação, haverá paz no mundo." 
 

 Cada momento que vivenciamos de disciplina, de submissão dos nossos egos em prol 
de um resultado que não era individual, era o resultado do Brasil, foi de um aprendizado ímpar! 
Resultado da sublime didática de Baba. Minhas lágrimas rolaram do Hino Nacional ao Arathi. 
Nunca senti tanta reverência à minha Mãe Pátria... 
 Agora, do fundo do fundo do meu coração eu quero estar no Guru Purnima, 
independente se iremos nos apresentar ou não, pois na verdade, depois de tanto Amor, 
Harmonia, União, Alegria... sinto que já fizemos uma BELA apresentação para nosso amado 
Senhor. 
 Obrigada a todos vocês que deixaram a suave canção do Senhor soar e me elevaram 
até os Seus Sagrados Pés! 
 Com amor! 
 Tereza Cristina (Cris) 
 Salvador/BA 
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Amados irmãos, Om Sai Ram! 
 A energia que desfrutamos no nosso ensaio permanece em meu corpo. Sinto muito 
real tudo que foi vivido e falado naqueles dois dias, principalmente com relação à necessidade 
de união de todo o grupo. Precisaremos ser Um, buscarmos a todo instante a cooperação e a 
unidade do grupo. A destruição de nosso ego: ninguém é melhor, maior ou mais importante, 
apenas temos papéis diferentes, necessários para compor o todo. Amemos nossos papéis, 
respeitemos nossas diferenças, cooperemos com aquele que chamamos de outro, que na 
verdade somos nós também. Baba estará conosco em cada momento de dificuldade, dando 
todos os sinais necessários para compreendermos Seus ensinamentos e o significado deste 
momento. Precisaremos estar com todos os nossos sentidos em estado alerta. 
 Uma experiência vivida, um teste de Swami, que quero dividir com vocês: Chegamos 
em Salvador, Cris eu, no domingo após o ensaio, já bem tarde da noite, plenos de alegria e 
realização. Tudo estava maravilhoso, pois acabávamos de viver uma de nossas melhores 
experiências de Unidade da família Sai, cantando para Baba. Fomos dormir como anjos, nada 
poderia dar errado. 
 Acordamos na manhã de segunda, nos preparamos para ir ao trabalho e descemos 
para nossa cozinha. Nossos corpos ainda irradiavam aquela energia de amor e união. Tudo era 
lindo! 
 Na cozinha encontramos um de nossos filhos, também se preparando para o seu dia. 
Só não imaginávamos o que estaria por vir nos próximos segundos: um teste, um ensinamento 
de Baba. 
 Como pai, toquei em um assunto com nosso filho, que estava me incomodando há 
algum tempo. Ele se defendeu. Eu o ataquei. Ele me atacou. Nós nos atacamos! E a bola foi 
crescendo, com palavras muito duras, cheias de raiva e dor. A discussão terminou com um 
“Não fale mais comigo!” 
 Quem diria? Há alguns segundos eu era só amor e “união”. E agora estava na 
iminência do rompimento de um laço familiar. 
 Foram 03 dias sem nos falarmos! Baba em minha cabeça o tempo todo. O aprendizado 
vivido durante o ensaio para o Guru Purnima martelando em minha mente. Unidade. Unidade. 
Unidade. Unidade.... 
 Eu não tinha dúvida que era apenas uma questão de tempo para resolver aquela 
situação e voltar à vida normal. Mas não era esta a questão. A questão era: Swami estava mais 
uma vez nos ensinando algo muito importante com relação ao Um, à nossa união. 
Nossa família, Cris, eu e nossos quatro filhos, estamos programados para cantar para Baba 
desde o Congresso de Belo Horizonte. Decidimos ir no momento em que Ada anunciou esta 
possibilidade no microfone. Vivemos esta viagem há meses, todos os dias. Sob o ponto de 
vista físico tudo já esta programado. Até nossas passagens aéreas, táxis, reservas de hotéis 
para o nosso retorno passando pela Europa, está tudo comprado e programado 
detalhadamente. Mas tudo isto não vale NADA se nossa família não estiver unida e feliz, se 
não soubermos ser só amor, gerando paz, não violência, verdade e retidão. 
 Finalizando, meu filho e eu estamos muito bem. Já conversamos, nos entendemos, 
aprendemos mais uma, e saímos muito melhores do que éramos. Obrigado Swami! 
Fiz questão de compartilhar isto com vocês pois, mesmo sendo conhecedor dos ensinamentos 
de Baba, querendo do fundo do meu coração ser cada vez melhor e destruir o meu ego, ter 
vivido aqueles momentos que tivemos durante o ensaio, totalmente consciente da importância 
da necessidade de Unidade do grupo, escorreguei na primeira “casca de banana” que Swami 
colocou no meu caminho. Felizmente Ele estava comigo o tempo todo e antes de eu cair 
sentado no chão Ele me segurou, Ele me levantou e Ele me mostrou o caminho novamente. “E 
eu não perderei”. 
 Certamente Baba está preparando um monte de situações como esta para cada um de 
nós, estejamos atentos, Família Sai. 
 UNIDOS, NÓS VAMOS! 
 Um carinhoso e fraterno abraço, 
 Om Sai Ram, 
 Luiz, Salvador/BA 
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Queridos irmãos em Sai, 
 Escrevo esta mensagem para vocês, ainda mergulhado em felicidade, para 
compartilhar a alegria que senti participando da gravação do DVD com as músicas que, se 
Baba permitir, vamos apresentar no Guru Purmina 2009! Como moro em Porto Alegre, eu 
estava na dúvida se eu iria ou não ao Rio de Janeiro, e agora, olhando tudo de longe, percebo 
que foi uma experiência extremamente gratificante e auspiciosa! Hoje vejo que Baba estava 
conosco naquela sala de cerimônias o tempo todo e, de certa forma, Ele já viu nossa 
apresentação e a abençoou com as perfeições alcançadas. 
 Um dos momentos mais impressionantes que tive, além dos cantos em si, 
evidentemente, foi quando nos apresentamos uns para os outros, logo no início. Ver todos 
aqueles devotos, dos mais distantes pontos do Brasil, reunidos ali com a alegria estampada no 
rosto, fez com que eu começasse a viver desde já a idéia que a Ada tão bem resumiu em sua 
fala, a de que não seremos 25 ou 30 pessoas que vamos cantar para Swami; não, somos o 
Brasil ali representado, somos um país inteiro que estará no Mandir, e confesso que o 
sentimento de unidade, que a idéia de "país", e não de "nós", tomou conta de mim e me 
encheu o coração de felicidade (e um certo orgulho, misturado com emoção, alegria, ânsia...) 
de uma forma que eu jamais imaginaria que aconteceria comigo, ou ao menos não em uma 
"mera" apresentação de pessoas! 
 Compartilho isso tudo com vocês para dizer que, desde já, estamos, aqui em Porto 
Alegre, já no clima do Guru Purmina... Que Swami permita que mais pessoas sintam e 
aproveitem toda a felicidade que Ele com certeza está derramando sobre nós... 
 Om Sai Ram! 
 Daniel Grassi/Laura Bocco/Victoria Grassi 
 Porto Alegre/RS 
 
Om Jay Sai Ram! 
 Meus irmãos em Sai, 
 Ainda perpetua dentro de mim os momentos maravilhosos que passamos rendidos aos 
pés do Senhor. Sim, pois, estávamos todos na entrega e congregando o sentimento de 
unicidade para que tudo desse certo, e assim foi feito graças à vontade de Swami, que nos 
acolheu, nos poupou e nos embalou através das mãos de nosso irmão Serginho, que se 
mostrou o instrumento mais afinado na condução daquelas auspiciosas horas! Foi um Divino 
encontro, onde senti que Prashanti era ali. 
 Grata, a todos que se dedicaram com tanto amor para que tudo se realizasse. 
 Um grande abraço, 
 Neyara Freire 
 Fortaleza/CE 
 
Queridos irmãos, a experiência de cantar para Swami é única! 
 Observamos que a vontade de servir e receber os devotos de outras localidades fez-
nos sentir como se estivéssemos não no Centro Sai de Vila Isabel, mas em Prashanti. Aquele 
"sentimento" que temos quando estamos em Prashanti, que também é único, também 
pudemos experimentar durante esses dois dias. 
 Até hoje os bhajans estão "cantando" dentro da gente e estamos muito felizes por 
podermos participar do ensaio e da gravação do DVD que será enviado para Swami. 
Mesmo que não possamos ir, não nos esqueceremos desse momento auspicioso e glorioso 
que vivemos. 
 Mas nosso sincero desejo é ir e cantar na Sagrada Presença, estamos orando e 
pedindo a Swami que nos permita esta dádiva. 
 Para os irmãos que não puderam ir ao ensaio, convidamos a se juntarem a nós, 
preparar seus documentos e fazer um esforço financeiro, orando a Baba para que Ele nos 
permita participar desse momento maravilhoso em nossas vidas. 
 Om Sai Ram, 
 Frederico e Arlene, 
 Belo Horizonte – MG 
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Foi tudo muito mágico, foi muito rápido que chegamos a um resultado perfeito. Pra mim era 
Sai conduzindo, querendo que a gente se apresentasse pra Ele e já dando sua 
aprovação...Valeu Serginho! 
 Obrigada a todos da Equipe Organizadora. 
 Daniela  
 Resende/RJ 
 
Fiquei muito feliz em ter participado dessa experiência maravilhosa. 
 Ele estava lá guiando todos nós para a meta. A unidade que se formou me emocionou 
muito. Todos se esforçando para ser UM, para que tudo saísse bem.Todos com um mesmo 
desejo: o desejo por Deus! 
 Obrigada Equipe Organizadora 
 Obrigada Serginho, por nos ter levado á esse resultado com maestria. 
 Flora 
 Resende/RJ 
 
Olá equipe! Muita Luz de Swami sobre vocês! 
 Desejo de coração parabenizar a organização do evento, a amorosidade com que 
todos fomos tratados e a extrema paciência do Serginho, dos músicos... sem falar da equipe 
prestativa do Centro Sai Baba de Vila Isabel. 
 Prashanti é no Brasil, estive lá sem sair daqui! 
 Um grande abraço 
 Regina Falcão 
 Fortaleza/CE 
 


