
 

Relatos do Projeto 

                 Uma Carta para Meu Sai 
 

 

 

“Já recebemos retorno dos Centros Sai da Pituba e Amaralina, 

que por dividirem o mesmo espaço físico construíram em 

conjunto, cantando os 108 nomes do Senhor, essa caixinha 

aí, que está colocada aos Pés de Lótus... Em cima da 

caixinha foi deixada impressa a correspondência 

explicando o projeto, além de uma foto de Baba...”   

(Tony - Salvador/BA) 

 

 

“Dentro do alcance que tive, apenas aqui em Campo Grande e 

em Jataí foram as cidades que participaram. O projeto é uma 

retomada da prática que tínhamos quando Swami estava em 

corpo entre nós, neste plano. Acredito que esta experiência 

oportunizou um momento mais próximo a Swami. Quando 

escrevemos, é como se estivéssemos falando direto, muito 

próximo a Ele. Penso que este momento, é uma daquelas 

poucas oportunidades onde somos verdadeiramente Um com 

Ele.” (Giovana Sbaraini - Região Centro-Oeste) 

 

 

“Aqui na nossa região Sudeste 2, os devotos 

escreveram cartas e colocaram em caixinhas 

decoradas nos altares dos seus Centros e 

Grupos. Participaram os Centros de 

Copacabana, Pendotiba, Vila Isabel e o 

Grupo de Resende. Muitas cartas foram 

escritas nessa bela oportunidade para cada 

um se expressar para o Mestre interno. As 

cartas foram reunidas e entregues ao 

Conselho Central para serem levadas ao Mahasamadhi de Swami em 

Prashanti Nilayam. Gratidão.” (Pedro Burger - RJ)  

 

 

“Escrever uma carta para Sai é como ter 

uma conversa mais comprometida, 

onde você deve refletir sobre tudo 

o que pede, promete, deseja. Visto 

que tudo isso parece ganhar mais 

força por encontrar-se registrado, 

impresso.... com todo o seu 

sentimento e vontade no papel.”  

            (Sandra Yoldi - Belém/Pará) 

 



 

 

“A sugestão de se escrever uma carta para Sai foi uma ideia muito 

feliz para várias pessoas: muitos conheceram Swami após Ele 

ter deixado o corpo e não sabiam desta antiga prática de 

escrever a Ele; muitos não tem oportunidade de entregar 

sua cartinha pessoalmente em Prasanthi Nilayam e, mesmo 

para antigos membros da Organização, a possibilidade de 

ter uma carta sua colocada no Sai Kulwant aqueceu seus 

corações. Parabéns pela linda inciativa, uma ideia feliz, uma 

prática feliz. Be Happy!!” (Margareth Closs- RS) 

 

 

 

“O Projeto uma Carta para Meu Sai, considero 

uma inspiração de Deus, pois estas práticas nos 

aproximam mais do Criador. As cartas foram 

enviadas. O Centro Sathya Sai de Natal enviou 

para Márcia. O Centro Fortaleza entregou ao 

Dr. Roberto que viajou para Índia para ele 

entregar ao Serginho e Recife tinha 2 cartas que 

deixou de enviar pois não dava tempo. Ficou 

de enviar na próxima oportunidade. Como 

moro em Natal pude observar que talvez fosse importante fazermos um Círculo de Estudo 

sobre essa prática para desenvolver e compreender essa devoção.” (Ademar Rego - Nordeste) 

 

 

 

 

“(...) O Centro Sai de Caxias participou e cada um foi escrevendo uma 

ou mais cartas. Pessoas novas surgiram e foram se engajando e 

envolvendo seus familiares na atividade. 

Fizemos alguns registros fotográficos das cartas e do pacote com 

todas elas. Gratidão a Swami por esta divina oportunidade de 

estreitar nossos laços com Ele.” (Nilva Marya - RS)  

 

 

 

 

 

“Quando escrevi a carta para Sai Baba estava em um momento de 

desespero, sem fé e um pouco perdida. Como sempre a resposta 

nunca vem no nosso tempo, mas no tempo de Sai Baba. Mas, pelas 

mãos Dele, pois nada acontece sem a Sua permissão, decidi me afastar 

aos poucos de algumas situações que não me faziam bem, onde sentia 

culpa e medo... e então, consigo levar a vida um pouco mais leve. A 

minha fé está fortalecida e apesar de não ter nada do que pedi na 

carta e as vezes ainda sentir medo e desespero, eu sei que o amor de 

Sai Baba está me guiando e cuidando de mim.” (Jusseara Zanella - SP) 

 

 

 

 



 

 

“Escrever Cartas para Sai é sentir a união de coração a 

coração. (...) Os relatos aqui, são de muita emoção e 

confiança de todos. Bia relata que situações de há muito 

tempo encravadas, se dissolveram e começaram a fluir 

com uma força de Ganesha após as cartas.  

Minha alegria foi grande em poder receber essas cartas, 

que representam uma estrada direta para Swami, como se 

Ele mesmo estivesse recebendo e já dando sua bênção.  

Eu, desde que Swami me chamou, tenho uma forte ligação 

com as cartas. Eu escrevendo e as coisas acontecendo. 

Todos nós aqui do Grupo Sai de Resende agradecemos a 

oportunidade de enviarmos nossas "Cartas para Sai".  

(Flora Mendonça-RJ) 

 

 

 

 

“Aqui o feliz registro da caixa cheia de cartas de Sai. Na 

última vez que contei, tinham 64 cartinhas!”  

                                                  (Tony - Salvador/BA) 

 

 

 

 

 

 

“Eles pediram e Swami atendeu!! 

No último Congresso Nacional, em junho de 2019, os 

jovens mirins fizeram um pedido para que organizássemos 

um Encontro Nacional uma vez por ano, pois o Congresso 

Nacional ocorre a cada dois anos. Então, propus aos jovens 

escreverem uma cartinha a Sai Baba fazendo este pedido... A ideia 

foi acatada imediatamente e, com muito entusiasmo e fé, cada um do seu jeitinho preparou sua 

cartinha com todo carinho! E teve até cartinha em inglês. Em julho deste ano, as cartinhas foram 

depositadas ao lado do Mahasamadhi de Swami.  

Bem, o pedido já foi atendido, pois em março de 2020, será realizado um evento nacional 

chamado Acampamento Infantojuvenil totalmente dedicado 

a eles. 

Swami diz que todas as cartas estão com Ele, que as recebe 

no mesmo instante em que os pensamentos começam a se 

formar, assim, a exemplo de nossos jovens mirins devemos 

cultivar a fé e o amor a Deus, pois Ele sabe exatamente o que 

queremos e o que precisamos.” 

(Marcia Nunes - Presidente do Conselho Central do Brasil) 

 

 

 



 

 

E este é o registro do momento onde todas as cartas estavam prontas para entrarem num único 

envelope e serem oferecidas “oficialmente” aos Pés de Sai, através de nosso querido irmão 

Serginho. 

 

“Fico muito feliz por ter sido instrumento de Sai para levar as cartas dos devotos brasileiros 

até Ele, o que eu não fazia desde 2010. É claro que Ele já havia recebido essas cartas quando 

elas foram escritas, entretanto tudo isso faz parte de um jogo divino, no qual buscamos ser 

próximos de Deus e queridos por Ele! 

 

Swami sempre foi muito benevolente comigo, pois eu costumava levar em quase todas as 

viagens ao ashram dezenas de cartas (às vezes centenas, como em 2009 quando da 

apresentação brasileira na época do Gurupurnima), e Ele sempre as recebia com um sorriso 

arrebatador e uma inebriante doçura como que dizendo: "Onde estão Minhas cartas?" 

 

Mais uma vez, parabenizo a Coordenação de Devoção pela belíssima iniciativa de ajudar os 

devotos a terem intimidade com o divino.” (Sérgio Espíndola – Chairman da Zona 2B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E a seguir... o PRESENTE, a surpresa... 



 

A entrega oficial das cartas, ocorreu durante as celebrações do aniversário, mais 

precisamente no dia 24 de novembro, como vocês poderão ver nas fotos a seguir. No 

entanto, algo de muito especial aconteceu!! As cartas iriam ser oferecidas como de costume, 

depositadas na cesta, ao lado do Mahasamadhi. Mas elas foram literalmente entregues no 

próprio Mahasamadhi!!!  

 

E ainda ter um registro deste instante tão especial, é, sem dúvida, uma bênção, uma 

graça muito forte! Como um mimo de amor para Seus filhos e naturalmente alguns 

esforços empreendidos, nosso Sai nos deu este tão precioso presente! 

 

Assim, a carta (este projeto) é selada com o imenso amor de todos e cada um de vocês!  

Recebam nosso honrado agradecimento por fazerem este projeto acontecer, com o 

brilho do Om Sai Ram no coração!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Este é o registro que mostra o envelope com todas as cartas à frente da cadeira de Swami, após eu tê-

las oferecido a Ele, em nome de todos que as escreveram. (Sérgio Espíndola)” 

 


