
 

         CONS.EXP.03.20                                       18 de novembro de 2020 

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. 

                                                                                                     

  

Divinas manifestações do amor, 
 
 Segue uma carta enviada pelo Comitê de Expansão da Zona 2B, a 
cerca de um maravilhoso curso que estará sendo ministrado, a partir de 25 de 
novembro, on-line. O curso será em espanhol, mas de fácil entendimento. 
Peço que divulguem ao máximo, inclusive para não devotos. 
 
  Com amor 
  Comitê Nacional de Expansão do Brasil 
 

 

Organização Internacional Sathya Sai do Brasil 

CONSELHO CENTRAL DO BRASIL /  COMITÊ DE EXPANSÃO 
Rua Pereira Nunes, 310 - Vila Isabel - Rio de Janeiro/RJ - CEP:20511-120 

www.sathyasai.org.br  -  Tel: (21) 2288-9508 

 

“A fim de que possamos aprender a fazer bom 
uso de nossas forças mentais, físicas e de 
outros órgãos, Deus vem na forma humana e 
demonstra como podem ser usadas. A 
qualidade essencial de um Avatar é ensiná-los 
a fazer um uso bom e apropriado de seus 
pensamentos, suas palavras e ações.”  

Sathya Sai Baba 

(Rosas de Verão nas Montanhas Azuis, 1976, 
cap. 6) 

 



Queridos irmãos e irmãs em Sai, amoroso Sai Ram a todos! 
 
O curso 'Seja Feliz', que mencionamos abaixo, está sendo oferecido com uma 
linguagem totalmente adaptada ao público, pois é dirigido à sociedade. 
 
Assim, contamos com seu apoio para que possam difundi-lo por todos os canais 
para que mais pessoas possam se beneficiar desses divinos ensinamentos, tão 
importantes para este momento que estamos vivendo. 
 
Recebam nossa gratidão e nosso amor em Sai, 
 
Ada Espíndola e Carmen Bravo 
Comitê de Expansão ao Público 
___________________________ 
😄 Curso “Seja Feliz!” 

👍 Saúde, bem-estar e relação com o entorno. 

🔊 Dirigido a: todos os que desejam reforçar seu caminho para Ser 

Felizes, a partir de sua transformação pessoal, a partir dos valores 

humanos. 

📚 Três módulos com duração de uma hora e meia: 

I. Conheça a si mesmo e descubra seu verdadeiro potencial 

II. Conheça como funciona o universo e como alcançar suas metas 

III. Conheça e aprenda como reconectar-se com seu verdadeiro EU 

Datas: Quarta-feira 25 Novembro, 2 e 9 Dezembro de 2020. 

Horário:  

🕖 19:00 h Colômbia, Equador e Peru 

🕗 20:00 h Bolívia e Venezuela 

🕘 21:00 h Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai 

👨🏫 Facilitador: Umesh Chandiramani (Paraguai). 

O curso interativo será via YouTube. 

Ficha de Inscrição https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZYt-

taV_utTJ-KW2Sf5V7QXWdu10CdjqIjYazDs6FbKgkAA/viewform 


