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“Minha Vida é Minha Mensagem, Expansão é Minha Vida” 
 

 
“Deixem-Me lembra-los de que a melhor e a única maneira de ter 
sucesso naquilo que querem fazer é traduzir a mensagem em suas 
próprias vidas. Seus pensamentos, palavras e ações devem estar 

saturados com a mensagem. Então ela se espalhará sem esforço e 
eficientemente, e a face do mundo se transformará”. 
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Queridos irmãos,  
Om Sai Ram !!! 
 
É com carinho e entusiasmo que convidamos a todos para participar e compartilhar a expansão da 
mensagem e o trabalho de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba através da 1ª Oficina do Comitê de 
Expansão: “Minha Vida é Minha Mensagem, Expansão é Minha Vida”, que ocorrerá dia 24 de 
fevereiro de 2018, das 9h às 17h, no Centro Sai de Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ.  
 
A fonte de inspiração foi a música Love is My Form (O amor é a Minha forma), composta pela própria 
mensagem de Sai, quando ele diz que Expansão é Sua Vida (Expansion is My Life). A música completa 
pode ser acessada no link: https://www.youtube.com/watch?v=5kxTZlTLx70 
 
Love is my form  
Truth is my breath  
Bliss is my food 
My life is my message  
Expansion is my life 
No season for love  
No reason for love  
No birth, no death 
Prema, Sathya, Ananda  
Shanti, Dharma, Ananda 
Shirdi Sai, Parthi Sai  
Prema Sai, Jay Jay (2x)  

Amor é minha forma  
Verdade é minha respiração  
Felicidade é meu alimento. 
Minha vida é minha mensagem  
Expansão é minha vida 
Sem estação para o amor  
Sem motivo para o amor  
Sem nascimento, sem morte 
Amor, Verdade, Bem-Aventurança  
Paz, Retidão, Alegria Transcendental 
Shirdi Sai, Parthi Sai  
Prema Sai, Vitória Vitória! (2x) 

 
“Se o maior milagre de Sathya Sai é a transformação do coração humano, a melhor estratégia de comunicação 
da OSSI é ser um exemplo vivo desta transformação.”  
(Material de Orientações – Comitê de Expansão Pública - https://www.sathyasai.org.br/comite-de-expansao ) 



 
Expandir a mensagem é prolongar o tempo da nossa conexão com Deus e proporcionar a outros essa mesma 
oportunidade.  Venha compartilhar suas experiências, venha se inspirar e expandir na sua região essa divina 
proposta de fazer o bem, ouvir o bem, ser o bem.   
 
Nesta ocasião, aprofundaremos o nosso conhecimento da expansão que está acontecendo no mundo desde a 
criação do Comitê de Expansão, de que forma poderemos expandir a mensagem de Sai em nosso país e como 
levar a Organização à sociedade por meio das quatro frentes de atuação deste novo Comitê: Encontros Públicos, 
Relações Interreligiosas, Caminhadas por Valores e Envolvimento com a Comunidade.  
 
É com felicidade que convidamos a todos a participar desta oficina, unidos na consciência de que o “Serviço Sai é 
de coração para coração”, e certos de que expandir a mensagem Sai é expandir a consciência reconhecendo que 
somos uma forma de Deus, que serve a outra forma que Deus assumiu para dar-nos a oportunidade de servi-Lo. 
 
Em anexo a esta correspondência vocês poderão encontrar o cartaz do evento que poderá ser fixado nos 
Centros e Grupos Sai para dar ampla divulgação. As inscrições podem ser realizadas por meio do link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceTuLN8NwLLXnQZtxmtUKc26Fi1rZYE9vWZ_hhwIgHz0U1EQ
/viewform 
 

“Que todos os mundos sejam felizes!” 
 
 
Aos Seus Divinos Pés de Lótus, 
Com carinho, 
Comitê de Expansão – Conselho Central do Brasil 
Organização Sathya Sai do Brasil 


