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“Em todos os assuntos, tentem descobrir qual ação agradará 
a Mim e, então, comportem-se adequadamente. Alguém pode 
ou não estar os observando, mas lembrem-se de que sou Eu 
que estarei com vocês onde estiverem, agora ou mais tarde, 
aqui ou em outra parte; assim, sejam sinceros.”  
 

  Sai Baba 
Sathya Sai Speaks, vol 9 

 

Sai Ram queridos irmãos e irmãs em Sai! 

Espero que estejam todos bem com a graça de nosso amado Swami. 

 

Devida a fase que estamos enfrentando em razão da pandemia, as atividades presenciais da OISS foram 
substituídas por atividades on-line, o que tem sido muito importante para todos! 
 
Contudo, gostaríamos de fazer algumas reflexões sobre tais atividades.  

 

Em nossas unidades sempre buscamos estar em harmonia com as orientações da OISS que nos 
recomenda, por exemplo: usar vestimentas discretas (evitar decotes, alças muito finas, etc) a fim de não 
desviar atenção de ninguém, bem como manter um padrão respeitoso. E estas mesmas orientações são 
aconselhadas para as atividades on-line da OISS.  

 

Outra observação que fazemos é quanto ao local da prática, pois na maioria das vezes estamos em casa 
com mais pessoas e devemos ficar atentos e procurar um local mais silencioso onde asseguramos que 
não teremos interrupções ou pessoas circulando no ambiente, evitando assim distrações aos demais 
participantes. Lembrando que as câmeras de nossos aparelhos focalizam grande parte do local, que deve 
ser reservado para esse momento tão sublime e sagrado para todos nós. 

 

Caso a pessoa não esteja num local adequado ou com vestimentas discretas, ela pode fechar a câmera 
para não deixar de participar da atividade, mas sem causar distrações aos outros participantes. 

 

Recebam nossa gratidão e nosso amor em Sai, 

 

Márcia Nunes e Renato Soffiatti 

Presidência do Conselho Nacional do Brasil 


