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“A verdadeira razão de o homem ter sido 
dotado com um corpo humano é prestar 
serviço altruísta aos outros. Através do 

serviço aos outros, a Divindade pode ser 
experimentada”. 

 
Pensamento do dia 22/05/07 

 
Queridas Irmãs e Irmãos em Sai, 
Om Sai Ram! 
Espero que estejam bem e felizes! 
 

O mês de novembro é um mês especial para nós, porque no dia 23 do presente mês comemora-se o aniversário                    
de Sathya Sai Baba. A proposta que oferecemos agora é que no dia 23 de novembro todos nós possamos realizar um                     
serviço de auxílio a alguma(s) pessoa(s), por menor que seja. Se pudermos fazer isso junto com os nossos irmãos dos                    
Centros e Grupos Sai, melhor ainda. Caso não seja possível fazer em grupo, o serviço pode ser em dupla ou individual. Te                      
convido a se unir a nós nesse ato de Amor. Mesmo uma pequena ação é de grande valia, o que vale é a intenção. O                         
serviço não precisa ser grande, o importante é lembrarmos de prestar serviço nessa data, como um presente ao nosso                   
querido Sai que habita no coração de todos os seres. Ajude conforme a sua possibilidade. Vamos nos unir nesse belo ato                     
de amor ao próximo.  

 
Muitos centros e grupos vão se reunir nessa data para prestar homenagens à Sai através de cantos e orações. Por                    

isso, a sugestão aqui é que, além dessas atividades habituais, seja acrescentado um serviço, de Amor, por menor que                   
seja. Usem a sua criatividade e peçam orientação a Sai para decidir o que fica melhor.  

 
Sugerimos que todos os membros de centros e grupos sejam convidados para participar de alguma forma nesse                 

belo serviço. Caso surjam dúvidas em relação ao serviço, favor entrar em contato conosco através do e-mail                 
saigene@gmail.com (com Charles) ou através do whatsapp (51) 99355-2412 (com Charles). Pedimos a todos que nos                
enviem registros fotográficos e/ou por escrito das ações realizadas. Se não for possível realizar o serviço no dia 23 de                    
novembro, sugerimos que ele seja realizado em uma data próxima à data sugerida.  
 
Feliz em poder servir, 
Charles Luciano Genehr 
Coordenação Nacional de Serviço - Conselho Central do Brasil 

http://www.sathyasai.org.br/

