
CONS.DEV.07.20  

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

 
 
 

 

Queridos de nosso Sai, 
Amorosos Sai Ram a todos! 
 
Com muito amor, seguindo os ritmos da atual quarentena, 
atividade online! Serão algumas práticas espirituais muito familares para alguns e 
novas para outros, porém todos
vindos!!! 
Para participar é só você se programar com o horário e acessar o link que será enviado
semanalmente. Vejam: 

 
Quintas-feiras às 7h: 
 

 Omkar (a entoação do Om 21 vezes), 

 Suprabhatam (uma belíssima oração 

 Meditação na Luz conduzida

 
Obs.: A cada semana podemos alterar o programa incluindo a r
Senhor ou uma pequena história
discursos. Será uma passagem da vida de Sai ou uma pequena história contada p

 
Preparamos alguns materiais de apoio para auxiliar nas práticas e que serão divulgados no 
dia do lançamento, 06 de agosto
 

 

Organização Internacional Sathya Sai do Brasil
CONSELHO CENTRAL DO BRASIL / 

Rua Pereira Nunes, 310 
www.sathyasai.org.br

     29 de julho

: Coordenadores Regionais e Difusores 
: Conselho Central Executivo, Presidentes Fundação Sai e Instituto Sai de Educação, Coordenação 

Central da Região 23 e Chairman Zona 2B. 

 

 
“O Amor é um fluxo incessante do esplendor Divino. 
Os sábios chamam este Amor de Atma. 
Este Atma, que é pleno de Amor, brilha em todos os 
corações. Amor, Atma e coração são sinônimos para 
Deus.” (Pensamento para o Dia 23/01/2004)
 
 

seguindo os ritmos da atual quarentena, estamos lançando mais uma 
! Serão algumas práticas espirituais muito familares para alguns e 

novas para outros, porém todos que quiserem e puderem participar serão

se programar com o horário e acessar o link que será enviado

Omkar (a entoação do Om 21 vezes),  

Suprabhatam (uma belíssima oração para despertar cantada em sânscrito)

conduzida 

A cada semana podemos alterar o programa incluindo a recitação dos 108 Nomes do 
uma pequena história (“Oka Chinna Katha”, como Swami se referia em Seus 

. Será uma passagem da vida de Sai ou uma pequena história contada p

Preparamos alguns materiais de apoio para auxiliar nas práticas e que serão divulgados no 
06 de agosto. 
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: Conselho Central Executivo, Presidentes Fundação Sai e Instituto Sai de Educação, Coordenação 

O Amor é um fluxo incessante do esplendor Divino.  
Os sábios chamam este Amor de Atma.  
Este Atma, que é pleno de Amor, brilha em todos os 
corações. Amor, Atma e coração são sinônimos para 

23/01/2004) 

stamos lançando mais uma 
! Serão algumas práticas espirituais muito familares para alguns e muito 

erão mais do que bem-

se programar com o horário e acessar o link que será enviado 

cantada em sânscrito) 

ecitação dos 108 Nomes do 
Katha”, como Swami se referia em Seus 

. Será uma passagem da vida de Sai ou uma pequena história contada por Ele mesmo). 

Preparamos alguns materiais de apoio para auxiliar nas práticas e que serão divulgados no 
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Práticas que nos conectam com nosso Sai, com nossa essência de AMOR
nos energizam e inspiram para uma caminhada mais leve, firme e feliz!

 
Desejando sempre e sempre, que 

 
Com amor em Sai, 
Karla Müller 
Coordenação Nacional de Devoção 
 
 
 
 
 
 
 

com nosso Sai, com nossa essência de AMOR
nos energizam e inspiram para uma caminhada mais leve, firme e feliz! 

que todos os seres em todos os mundos sejam felizes

Coordenação Nacional de Devoção – Conselho Central do Brasil 

com nosso Sai, com nossa essência de AMOR uns com os outros e 
 

sejam felizes. 

 


