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   “Ame a todos. Sirva a todos.” 

 

II GINCANA SAI NACIONAL 

 AMOR EM AÇÃO 

 

Queridos Irmãos Sai do Brasil!!! 

 

 É com muita alegria que a Coordenação Nacional de Jovens vem convidá-los a participar da II Gincana 

Sai Nacional, dedicada a todos os Grupos e Centros Sai do Brasil que desejarem se inscrever, estando aberta 

também a qualquer outra pessoa, não necessariamente devoto ou membro ativo. Embora tendo sido 

organizada pela Coordenação Nacional de Jovens, esta Gincana está aberta a qualquer pessoa, não 

necessariamente jovem. 

 A Gincana Sai antecederá o XI Congresso Sai Nacional e o Encontro de Jovens, “Desafios da Juventude 

e os Ensinamentos Divinos”, que serão realizados simultaneamente em junho deste ano e esta será uma 

forma de nos aproximarmos uns dos outros servindo a Deus através do serviço à comunidade. Todos terão a 

oportunidade de participar, mesmo aqueles que não puderem estar presente no Congresso. Esta é a proposta 

da Gincana Sai: envolver todos os Grupos e Centros Sai do Brasil no serviço aos mais necessitados de uma 

forma organizada e integrativa, através do cumprimento de tarefas humanitárias inspiradas no exemplo do 

Avatar.  

 Nossa Gincana foi intitulada Amor em Ação, pois acreditamos que temos sempre que nos lembrar que 

somos todos o Amor, a própria Divindade. No entanto, é somente através da prática deste conceito de Amor 

Divino que poderemos imprimir em nossos corações a certeza de que somos parte de um mesmo Ser eterno.  

 O período de realização da Gincana será de 18 de Fevereiro a 16 de Junho de 2019 e seu 

encerramento será no XI Congresso Sai Nacional que acontecerá de 20 a 23 de Junho de 2019. Desta forma,  

durante cinco meses, estaremos envolvidos em serviço desinteressado como uma forma de nos prepararmos 

para vivenciar o Congresso Sai. Nosso objetivo é estimular devotos e não-devotos a participarem de ações e 

tarefas altruístas na sociedade em que vivem, atuando em grupo e expandindo a consciência de que mãos que 

servem juntas podem elevar a consciência coletiva da humanidade. 

 Estas são as palavras-chave de nossa Gincana, nas quais buscamos inspiração para realizarmos 

atividades com amor e metas a serem alcaçadas: Serviço Amoroso, pois sabemos que Sai nos ensina a dar todo 

nosso amor ao próximo para em troca recebermos o amor Dele. Esforço Espiritual, pois as tarefas terão prazo 



para serem cumpridas e, portanto, exigirão que todos os integrantes de cada equipe trabalhem realmente em 

grupo e se esforcem para atingir um objetivo comum. Acreditamos que a Gincana será uma maneira muito 

divertida e diferente de promovermos a Intensificação do Sadhana dentro de cada participante por meio do 

Serviço Altruísta, Doação e Sacrifício individual e grupal, o que acaba por resultar na prática de Limite aos 

Desejos, uma vez que teremos que usar muito bem nosso tempo, energia, dinheiro e alimentos em atividades 

que agradem ao Senhor. 

 As equipes precisarão, em termos gerais, de: 

 

 - máquina fotográfica ou celular com este recurso, para registrar o cumprimento das tarefas; 

 - linha telefônica, para permitir a comunicação entre os integrantes da equipe de forma rápida; 

 - acesso à Internet, para o envio das tarefas cumpridas; 

 - local para reuniões; 

 - muita dedicação ao serviço e amor a Sai que está em todos!!!! 

  

 Cada Centro ou Grupo Sai que quiser participar deverá montar sua própria equipe e escolher um nome 

em comum acordo com todos os participantes, sendo que o número mínimo de integrantes é 4 e o máximo é 

6. Caso algum Centro ou Grupo tenha mais do que 6 integrantes interessados, então deverão ser formadas 

mais de uma equipe, cada uma com seu próprio nome. O nome deverá estar baseado na literatura Sai, não 

podendo ser arbitrário e de outro cunho que não seja espiritual. As equipes poderão ser formadas por pessoas 

que não são membros ativos de Centros ou Grupos Sai, igualmente. 

 As equipes deverão preencher a ficha de inscrição, sendo apenas uma ficha de inscrição por equipe, 

onde deverá constar o nome de todos os integrantes e ser enviada no período de 31 de Janeiro a 15 de 

Fevereiro de 2019 para o e-mail gincanasainacional@gmail.com. As inscrições não terão custo algum, de tal 

forma que qualquer pessoa possa participar, necessitando apenas de vontade para servir e se divertir!!! 

 A Coordenação Nacional de Jovens está se organizando na preparação do prêmio para a equipe 

vencedora, sendo este apenas uma representação simbólica de gratidão para a equipe que atingir a maior 

pontuação no cumprimento das tarefas. Lembramos que o verdadeiro objetivo da Gincana Sai Nacional é 

ofertamos a execução de todas as tarefas e seus frutos como um presente ao nosso querido Mestre, 

permanecendo conosco o amor e o contentamento de sermos mais uma vez instrumentos de Sua Divina 

mensagem. 

 Serão enviadas tarefas mensalmente, sempre na primeira segunda-feira de cada mês, sendo que a 

primeira tarefa será enviada no dia 11 de fevereiro e a última no dia 03 de junho. Também serão atribuídas 

tarefas-relâmpago mais simples no meio e/ou no final do mês, eventualmente. Estas serão ótimas 

oportunidades para lidarmos com situações em que necessitamos agir rápido e solicitar ajuda uns dos outros. 

A solução das tarefas poderá favorecer até mesmo para que as pessoas se conheçam melhor e os Centros e 



Grupos passem a trabalhar mais a unidade, pois cada integrante poderá descobrir mais qualidades nos demais 

quando estiverem trabalhando em grupo. 

 Cada tarefa terá uma série de critérios a serem cumpridos, sendo a soma do cumprimento destes 

critérios a pontuação final de cada tarefa. Por exemplo: Suponhamos que as equipes deverão criar um Bhajan 

para Sai Baba, valendo 10 pontos a tarefa, sendo os critérios: o bhajan deverá ter no mínimo 3 estrofes e no 

máximo 5 (2,5 pontos); cumprimento do prazo para entrega (2,5 pontos); a equipe deverá mandar fotos 

mostrando que estão se reunindo para criar o bhajan (2,5 pontos); o bhajan deverá ser enviado em formato 

mp3 por e-mail (2,5 pontos). Ganhará a pontuação total para cada tarefa a equipe que cumprir todos os 

critérios mencionados em cada tarefa. 

 Lembramos que na verdade não existe um vencedor, pois todos seremos vencedores em nosso 

serviço, amor e dedicação ao próximo e à nossa própria transformação!!! Em caso de empate entre duas 

equipes a comissão se reunirá e julgará novamente todas as tarefas das referidas equipes avaliando qual delas 

provocou maior impacto social no seu cumprimento, tendo o auxílio e supervisão da presidência do Conselho 

Central do Brasil para tal decisão. 

 Que Sathya Sai Baba abençoe a todos nós nesta Gincana Nacional e que seja também muito divertido 

para todos!! Estamos muito empolgados e confiantes de que Ele estará derramando Suas Bênçãos sobre todos 

nós e sobre todos aqueles que direta ou indiretamente receberão o Seu amor. 

  

 “Quando alguém haja alcançado o estado em que reconhece que a Divindade está em 

cada ser; quando cada instrumento de conhecimento (os sentidos, a mente, e o intelecto) lhe 

propicie a experiência da Divindade; quando somente a Divindade seja vista, escutada, 

saboreada, cheirada e tocada, este alguém, indubitavelmente se torna uma parte do corpo 

de Deus; vive n’Ele e com Ele. Quando tal dever para o seu próprio progresso for cumprido, 

você será invadido por uma nova alegria mais pura; saboreará a plenitude da felicidade; e 

será reanimado por uma renovada santidade.” Sathya Sai Baba 

 

 Este é o nosso chamado para todos os corações que buscam incessantemente o amor de Sai!!! 

 

     Com amor em Sai, 

 

Tatiana Machado 

Coordenação Nacional de Jovens Sai 
Conselho Central do Brasil 

 


