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Queridos e Amados Jovens, Om Sai Ram!  

 
Que todos estejam bem e felizes pela Graça de Sai. 
 

O Mahashivaratri 2021 acontecerá no dia 11 de março e teremos a enorme alegria de coordenar o 

evento em nosso país. Para isso, gostariamos de convidar a todos os Jovens Adultos [de 18 a 40 anos] a 

participar deste momento tão auspicioso e transformador. 

O evento de Cânticos Devocionais será online e os Jovens poderão participar cantando, tocando 

algum instrumento ou fazendo as duas coisas através de vídeos gravados, dessa forma todos poderão 

participar. 

Se você deseja participar de alguma das formas, por favor nos envie um e-mail para 

tatianamachado.arq@gmail.com ou entre em contato através do WhatsApp (21) 98766-1132 dizendo 

como você gostaria de participar até o dia 21/02/2021. Dessa forma iremos organizar todos os 

participantes e os cânticos para passar as informações e orientações para as gravações.  

Em breve divulgaremos a data e horário do evento nacional, bem como o link de acesso. 

 Qualquer dúvida, estamos à disposição para esclarecer e ajudar! 
 
 
 
 
Com amor em Sai, 
Tatiana Machado 
Coordenação Nacional de Jovens Sai – Conselho Nacional do Brasil 

“Deixem-me contar-lhes porque esse dia é considerado sagrado. Hoje é o 
décimo quarto dia da metade escura do mês, quando a lua está quase 
totalmente invisível; apenas uma diminuta fração resta visível ao homem. A 
lua é a deidade regente da mente. A mente é a fonte dos desejos e das 
emoções envolventes. A mente está, portanto, quase impotente nesse dia; 
se apenas essa noite é despendida em vigília e na presença do divino, a 
mente pode ser totalmente conquistada e o homem pode atingir sua 
liberdade. Assim, todo mês, o décimo quarto dia da metade escura do mês 
é prescrito para uma disciplina espiritual mais intensa e, uma vez por ano, 
esse Mahashivaratri, a Grande Noite de Shiva, é estabelecida para a 
Grande Consumação. Nessa noite, a vigilância deve ser assegurada pela 
disciplina espiritual, por meio de cantos devocionais, leitura de textos 
sagrados ou escutar a leitura desses textos, não assistir a filmes e shows, 
apostar ou jogar cartas.” 
 

Sai Baba – 09/03/1967 

 


