
 
Organização Internacional Sathya Sai do Brasil 

C O N S E L H O  C E N T R A L  D O  B R A S I L  
Rua Pereira Nunes, 310 - Vila Isabel - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.541-024 

www.sathyasai.org.br -  Tel: (21) 2288-9508 
             CONS.PRE.09.20                                                                             30 de Outubro de 2020  
 
     
Aos: Coordenadores Regionais, Coordenadores de Serviço e Difusores  
C/C: Conselho Central Executivo, Presidentes Fundação Sai e Instituto Sai de Educação, Coordenação Central da 
Região 23 e Chairman Zona 2B.  
 

 
“Só você é responsável por sua felicidade ou miséria. Só você é 
responsável por sua condição e suas experiências. Torne seus 
pensamentos puros. Perceba que você é humano e que existe o 
Divino no ser humano ...Tornou-se um mau hábito culpar os 
outros pela nossa situação desfavorável.” 
 
                   Sathya Sai Speaks, Vol.29/Cap.8: 28 de março de 1996 
 
 
Meus queridos irmãos e irmãs em Sai,  
   
Espero que todos estejam bem com a graça de Sai. 

A presidência do Conselho Nacional do Brasil reuniu-se com a 
equipe média da OISSB para discutir sobre a reabertura dos Centros e Grupos do nosso país. 
Nosso intuito é esclarecer a decisão que ora adotamos, e para a qual esperamos contar com a 
compreensão de todos. Segue abaixo as considerações da equipe médica coordenada pelo Dr. 
Charles Genehr: 

 “A pandemia do coronavírus continua afetando o nosso país e o momento ainda é 
preocupante. Em algumas regiões do Brasil, os casos da doença voltaram a crescer.  

Em virtude dessa situação, entendemos que os Centros e Grupos Sai do Brasil ainda não 
devem retomar as suas atividades presenciais. 

Continuamos acompanhando a situação do país e assim que houver alguma modificação 
do panorama vamos comunicar a todos.”  

Sendo assim, pedimos a todos que mantenham as suas atividades online conforme vem 
ocorrendo em todas as regiões do Brasil para que permaneçamos unidos e conectados no amor 
infinito de nosso amado Senhor Sri Sathya Sai.  

Aguardem as próximas orientações. 

Com muito Amor no serviço a Sai,  

Márcia Nunes e Renato Soffiatti 
Presidência do Conselho Central  

Charles Genehr 
Coordenação Nacional do PAM e Equipe do PAM no Brasil  


