
DIÁRIO DE VIAGEM 

 

Dia 22 de junho de 2009 

 Estamos chegando! Nas últimas duas semanas, vários grupos de brasileiros 

chegaram a Prashanthi Nilayam, no início oficial das preparações para nossa desejada 

apresentação de bhajans em português durante o Guru Purnima. Já somos 

aproximadamente 70 pessoas provenientes de vários estados brasileiros, incluindo São 

Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Goiás e Ceará. Desde já, trata-

se de um número histórico de devotos brasileiros em Prashanthi, com o mesmo objetivo 

em mente.  

 Nossa casa em Puttaparthi é o prédio “North 7”, ao lado do edifício de 

acomodação para devotos ocidentais, e aos poucos os apartamentos vão sendo 

ocupados. Apesar da temperatura de 40 graus que se registra na Índia nesta época do 

ano, e do cansaço gerado por uma viagem de mais de 24 horas, o clima de alegria e 

integração entre os devotos brasileiros já é visível. 

 E também estamos começando! Nesta segunda-feira, dia 22, realizamos o 

primeiro grande seva em grupo em Prashanthi. Tivemos nosso primeiro contato com o 

local que abrigará nossos ensaios de preparação para o Guru Purnima, o “Exhibition 

Hall”, localizado no primeiro andar do prédio que fica na frente da livraria de 

Prashanthi. Aproximadamente 40 brasileiros realizaram uma ampla faxina no salão, e 

foi montado o altar com a imagem de Sai Baba que nos acompanhará nessas quase duas 

semanas de ensaios que temos pela frente. Também conseguimos instalar uma pequena 

aparelhagem de som, e isso nos possibilitou realizar uma rápida reunião de abertura dos 

trabalhos e finalizar com um bhajan e o arathi.  

Om Sai Ram!  

 

Dia 23 de junho de 2009 

 Hoje foi novamente um dia de intensa movimentação brasileira no ashram de 

Sathya Sai Baba! Por volta das 11 horas locais (aproximadamente 2h 30min da 

madrugada no Brasil), chegaram dois ônibus a Prashanthi e estacionaram na frente do 

North 7. Deles desceram mais de 70 brasileiros provenientes principalmente de São 

Paulo e Rio de Janeiro, e para muitos era a primeira experiência no ashram. Sai Baba 

presenteou a todos com um vento refrescante e uma temperatura mais amena. Todos os 

devotos que já estavam em Prashanthi ajudaram os sevas brasileiros no serviço de 

acomodação e adaptação dos novatos às regras e à forma de vida do ashram. 

 O dia também foi bastante intenso para a Equipe Organizadora do Guru 

Purnima. Quatro devotos da Equipe foram até Bangalore para adquirir os equipamentos 

de som que ainda estão faltando para iniciarmos efetivamente os ensaios. Inicialmente, 

teríamos que alugar ou comprar todo o equipamento de som, mas novamente a Graça de 

Swami intercedeu! Através do professor de Vedas da Universidade de Sai Baba, amigo 

de um devoto brasileiro, obtivemos emprestada parte do equipamento de som e outros 

acessórios importantes, o que nos permitiu iniciar os ensaios mesmo sem a aparelhagem 

definitiva. Obrigado, Swami! 

 

Dia 24 de junho de 2009 

 Queridos devotos no Brasil! Esta quarta-feira em Prasanthi Nilayam começou, 

na verdade, na noite anterior. Os quatro devotos da Equipe Organizadora que foram até 

Bangalore para comprar os equipamentos de som que faltavam chegaram às 22h da 

terça-feira, encerrando uma jornada exaustiva mas efetiva em seus propósitos pela 

quente metrópole indiana. Todos os equipamentos foram comprados por preços 



extremamente baixos em relação ao padrão brasileiro, outra prova de que Sai Baba 

estava com a Equipe o tempo todo em sua jornada. Além disso, os folders da 

apresentação também estão encaminhados! 

 Nossos ensaios foram oficializados da uma às três horas da tarde (das 4h30min 

às 6h30min da manhã no Brasil) e das 20h às 21h (11h30 às 12h30 no Brasil). No 

ensaio desta quarta, já tínhamos a aparelhagem instalada, e a Equipe aproveitou para dar 

recados gerais aos mais de 130 devotos, entre homens e mulheres, que se fizeram 

presentes no Exhibition Hall. A apresentação dos Estados brasileiros de onde vinham os 

peregrinos emocionou a todos, e o clima de unidade já se fazia presente! 

 Aliás, o grupo brasileiro reunido no North 7 já está dando sinais evidentes de 

que a apresentação está sendo levada a sério. Os devotos, divididos em homens e 

mulheres, vão e voltam dos ensaios, dos darshans e de qualquer lugar para o qual o 

grupo precise se deslocar em fila indiana, em completo silêncio, recitando mantras 

mentalmente. Ainda há devotos que se perdem nos horários (afinal, resta-nos pouco 

tempo para almoçar e jantar!), mas aos poucos, com a inspiração de Swami, todos vão 

se reunindo à grande família brasileira presente no ashram. São visíveis a admiração e o 

respeito dos sevas dals que cuidam da Morada da Paz Suprema pela formação em fila 

indiana e pela disciplina de nosso grupo. Até mesmo dentro do salão de darshan o 

tratamento é diferenciado! Como canta Chico Buarque, "todos nós no mesmo barco, não 

há nada para temer!". Om Sai Ram. 

 

Dia 25 de junho de 2009 

 Hoje o dia foi marcado por ajustes e preparações para o início dos ensaios. A 

Equipe Organizadora decidiu se reunir apenas com os músicos e com os puxadores de 

bhajans nos próximos dois dias pelo menos, para definir os tons, afinar instrumentos, 

sincronizar as melodias. Com isso, o coro foi dispensado até sábado, sendo opcional a 

participação de todos. Além disso, nesta quinta foi o primeiro dia em que o grupo de 

brasileiros conseguiu um horário diferenciado para almoçar e jantar na cantina 

ocidental, além de não ser necessário fazer fila com o resto dos devotos. Essa medida 

foi necessária para que conseguíssemos chegar a tempo aos ensaios! Om Sai Ram! 

 

Dia 26 de junho de 2009 

 Chuva de bênçãos para o Brasil! Esta é a melhor descrição do que foi a sexta-

feira para nosso país em Prasanthi! Além de receber cartas de vários devotos que 

estavam no templo no darshan da tarde, Swami foi novamente atencioso com o folder 

que apresenta as músicas de nossa possível apresentação no Guru Purnima. Baba já 

havia Ele próprio revisado o folder em duas ocasiões anteriores, prestando uma atenção 

impressionante a todos os detalhes do material. Ele já havia ficado feliz com o fato de o 

folder apresentar as letras das músicas em télugo também além do inglês e já tinha 

sugerido modificações em algumas imagens presentes.  

 Hoje, no darshan, Baba pediu novamente para ver o folder, contrariando as 

expectativas de todos, uma vez que dificilmente o Avatar revisaria um material pela 

terceira vez em poucos dias. Pois Baba assim o fez! Serginho Espíndola, da Equipe 

Organizadora do Guru Purnima, estava com a prova final do material e precisava dar 

um “ok” para a gráfica em Bangalore imprimir os 15 mil exemplares. Então, na 

varanda, Baba veio até Serginho e, ao ver o folder, exclamou, com Sua graça divina: 

“Oh, já está pronto?”. Em seguida, olhou cuidadosamente o material, página por página, 

e outra vez mostrou Sua satisfação ao ver que o télugo estava presente. Baba folheava 

com atenção o material e exclamava sempre com o amor e a graciosidade que Lhe são 

costumeiros: "Very good", "very happy". Foram quase cinco minutos de atenção 



exclusiva ao nosso país! Ao final, Swami levantou Sua mão e abençoou não apenas a 

preparação do folder como também todo o trabalho que vinha sendo feito para este Guru 

Purnima. E ficou claro para todos de que todo o país estava sendo abençoado com tantas 

graças! Om Sai Ram! 

 

Final de semana (27 e 28 de junho) 

 Neste final de semana, os ensaios realmente tomaram forma! Estamos utilizando 

os dois horários que nos foram concedidos para ensaiar música a música, detalhe a 

detalhe. Por vezes, é difícil chegar na hora marcada, pois temos pouco para almoçar e 

jantar, mas todos têm se esforçado para cumprir as disciplinas! 

 No ensaio da noite deste domingo, tivemos a honra de receber um professor de 

Vedas, que nos deu as primeiras aulas no Ganapati Prarthana. O Ganapati abrirá a nossa 

possível apresentação no Guru Purnima, e é fundamental que todos saibamos entoá-lo 

com o máximo de perfeição, como Swami gosta! 

 Além de mais devotos que chegaram (fazendo com que nosso número saltasse 

para mais de 230 pessoas), o domingo também trouxe mais boas notícias para todos! 

Frente ao número elevado de devotos, a Equipe Organizadora conseguiu reservar lugar 

para os brasileiros no Sai Kuwant Hall! Os responsáveis pela distribuição dos lugares no 

salão de darshan concederam 150 lugares para as mulheres e 70 lugares para os 

homens, e até ficaram felizes quando a Equipe Organizadora veio até eles para fazer a 

solicitação! E o que prova a boa vontade de Swami com o grupo de brasileiros foi o 

tempo que nos foi concedido: 10 dias. É um tempo bastante elástico em se tratando de 

local reservado no ashram! Teremos espaço reservado do dia 30 de junho até o dia 9 de 

julho, cobrindo todas as festividades do Guru Purnima. Om Sai Ram!! 

 

Dia 29 de junho de 2009 

 E a chuva de bênçãos não para! Enquanto nossos ensaios avançam pelas tardes e 

noites de Prasanthi, Sai Baba continua dando provas concretas de que está tomando 

conta de cada detalhe de nossa possível apresentação. No darshan da manhã desta 

segunda-feira, Swami consentiu com a ideia de distribuir castanhas-do-pará como 

prasadam no Guru Purnima! 

 Houve muitas dúvidas em relação à prasadam que iríamos distribuir nas 

festividades. Seria praticamente impossível nós mesmos, com todos os ensaios e 

atividades do período, prepararmos alguma coisa para compartilhar com as pessoas 

presentes no Sai Kuwant Hall. Dez mil unidades de qualquer alimento não são algo que 

se faça de uma hora para outra, ainda mais no ashram. Finalmente, a Equipe 

Organizadora teve a ideia das castanhas-do-pará, que já estão prontas, não necessitando 

de preparação. Decidiu-se ligar para o Consulado da Índia para saber se não haveria 

problema de entrar na Índia com frutos de outro país, algo que não é permitido por leis 

internacionais. O Consulado informou que até dois quilos por pessoa não causariam 

problema, e então a Equipe solicitou que todos os devotos que viessem a Prasanthi 

trouxessem castanhas. Isso às vésperas da viagem de grupos enormes! 

 Por fim, os devotos brasileiros atenderam em massa à solicitação. Houve uma 

devota, inclusive, que trouxe 40 quilos de castanhas! Mas surgiu outro empecilho: 

quando a Equipe Organizadora comentou com o responsável pelas apresentações 

culturais em Prasanthi que a prasadam brasileira seria castanhas-do-pará, a resposta foi: 

"Castanhas?? Eu sou alérgico a castanhas...". Isso gerou novas dúvidas em todos sobre a 

aprovação de Baba para as castanhas como prasadam.  

 Então, decidiu-se levar uma pequena amostra da prasadam para o darshan e 

pedir autorização e bênção ao próprio Baba, que é o que sempre decide tudo. E elas não 



tardaram! Na manhã desta segunda-feira, Swami chamou Sérgio Espíndola e este Lhe 

apresentou as castanhas, perguntando se elas poderiam ser distribuídas como prasadam. 

Baba assentiu com a cabeça e ainda confirmou verbalmente, para não haver dúvidas! O 

Avatar precisou repetir três vezes a resposta, pois Sérgio não ouvia a voz sussurrada de 

Baba na varanda! Por fim, Swami abençoou o saquinho de castanhas-do-pará tocando 

nele três vezes seguidas. 

 Segundo o próprio responsável pelas apresentações em Prasanthi, o Brasil está 

sendo extremamente abençoado com essa atenção do Avatar. Raramente um país recebe 

tamanha atenção em eventos como esse, de forma tão frequente e em tantos detalhes! 

Om Sai Ram! 

 

Dia 30 de junho e 1° de julho de 2009 
 Estes dois últimos dias têm sido de muita movimentação em Prasanthi para o 

grupo de brasileiros! À medida que a provável data de nossa apresentação se aproxima, 

intensificam-se igualmente o trabalho e o empenho de todos. Os músicos e puxadores 

estão ensaiando também pelas manhãs, das 7 ao meio-dia, para afinar instrumentos e 

sincronizar as melodias, e muitas vezes não há tempo nem para almoçar ou jantar. No 

encontro desta quarta-feira à noite, terminamos de ensaiar e aprender o Ganapati 

Prarthana, outro verdadeiro milagre de Baba realizado em apenas quatro ensaios!

 E Swami tem retribuído tanto esforço com ótimos darshans, ainda mais com os 

assentos reservados para os brasileiros. Baba passa quase que no nosso colo! Tem 

pegado cartas, abençoado e sorrido, em todo o Seu esplendor!  

Om Sai Ram! 

 

Dia 04 de julho de 2009 

A hora está chegando!  

No ensaio desta tarde, aprimoramos os pontos mencionados pelo grupo avaliador e 

nos encaminhamos para nossa tão sonhada apresentação, se Swami assim o desejar. No 

encontro da noite, recebemos novamente a visita de autoridades do ashram. Além de 

Leonardo Gutter e de Humberto Frascatti, que já haviam nos escutado no dia anterior, 

também compareceram o Presidente do Conselho de Prasanthi, Michael Goldstein, e do 

chairman da zona dos Estados Unidos, David.  

Iniciamos nossa apresentação seguindo a ordem das músicas que está em nosso 

folder, mas logo houve uma quebra do protocolo, quando Leonardo Gutter solicitou a 

apresentação da bhajan “Sambhajan”. As autoridades presentes ficaram extremamente 

felizes com a bossa nova que estavam escutando, sendo visível a satisfação em seus 

rostos. Ao final da música, Michael Goldstein e Leonardo Gutter bateram palma com a 

performance! Foi um momento realmente especial e emocionante!  

Depois, nossa apresentação continuou normalmente, mas outra vez houve quebra do 

protocolo. Ao final do bhajan "Senhor, Tomo Refúgio em Teu Nome", Michael 

Goldstein se levantou e novamente começou a bater palmas! Em seguida, falou a todos 

em espanhol: "A música de vocês está cheia de vida e amor! Será uma honra oferecer 

este programa ao Pés de Lótus de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba!". Todos começaram a 

bater palma e gritar de alegria e satisfação com tão bem-vindas palavras. Foi realmente 

um momento muito auspicioso! 

Hoje também se fez uma força-tarefa entre todos os devotos para ensacar as 

castanhas-do-pará e preparar as prasadans. Todos os quartos do North 7 receberam 

saquinhos nos quais deveriam ser colocadas três castanhas inteiras e um pequeno papel 

com a inscrição "Guru Purnima 2009 - Brazil Nuts".Os devotos brasileiros se puseram a 



trabalhar, entoando o gayatri mantra, para deixar prontas as mais de 20 mil prasadans 

que serão distribuídas no dia de nossa provável apresentação!  

Este sábado também foi o segundo dia de comida brasileira na cantina ocidental. 

Novamente, pudemos desfrutar de pratos típicos do Brasil e hoje foi o dia de uma 

feijoada completa, com direito a farofa, arroz, couve refogada e feijão deliciosamente 

temperado, "feijão com gosto de feijão", como disseram os brasileiros ao provar o 

prato! Também havia um maravilhoso bobó vegetariano, que arrancou elogios de vários 

devotos. Tudo isso ao som de bhajans em português que ecoavam nos alto-falantes da 

cantina. Foi um momento realmente acolhedor e tocante para o grupo de mais de 280 

brasileiros presentes em Prasanthi Nilayam! 

Om Sai Ram! 

 

Dia 5, 6 e 7 de julho de 2009 

Estes três dias foram marcados basicamente pelo final dos ensaios. Agora é esperar 

que Baba marque o dia da apresentação! No dia 5, entregamos o salão "Exhibition 

Hall", que seria usado pela presidente da Índia em visita ao ashram, de forma que os 

ensaios oficiais, com toda a aparelhagem de som, chegaram ao fim. Muitos dirigentes da 

Organização acreditam que, se a apresentação for acontecer mesmo, será no dia 8 ou 9 

de julho.  

Na noite do dia 6, foram entregues 145 saris rosa para as mulheres, obtidos através 

da Graça de Swami! A Equipe Organizadora havia ido comprar no shopping os saris 

brancos que serão usados em nossa possível apresentação. Na ocasião, Ada Espíndola e 

Vera Jordão, Presidente e Secretária do Conselho Central do Brasil,  haviam pensado na 

possibilidade de ao menos um darshan todas as brasileiras irem vestidas com saris da 

mesma cor, como estavam fazendo as devotas dos Estados Unidos. Ao indagarem do 

gerente do shopping se havia saris da mesma cor, a resposta foi "não", e que levaria 

aproximadamente dez dias para chegarem saris da mesma cor. Quando estavam 

descendo as escadas, as duas coordenadoras escutaram do mesmo gerente: "Vocês 

querem 200 saris da mesma cor? Eu tenho agora!". Ambas se olharam e disseram que 

nem dinheiro tinham para pagar, mas a resposta foi: “Não tem problema, vocês pagam 

depois. Swami mandou para vocês!” De forma que todas as brasileiras receberam saris 

rosa no dia 6 de julho!  

Outro marco deste dia 06 foi que por fim, todas as castanhas-do-pará foram 

empacotadas e levadas para o mandir. Foi feita uma força-tarefa de todos os devotos 

brasileiros para ensacar os mais de 200 quilos de castanhas presentes em Prasanthi. 

 Agora, estamos todos em compasso de espera! Como afirma Sai Baba, "a paciência 

é toda a força de que um homem necessita".  

Om Sai Ram! 

 

Dia 8 de julho de 2009 

FOI HOJE!!! 

Dia 8 de julho de 2009 será lembrado por muitos anos como o dia em que mais de 

250 brasileiros, representando 190 milhões de pessoas, se apresentaram aos Pés de 

Lótus de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, no Sai Kulwant Hall !!! 

Hoje foi o dia em que cantamos nove bhajans brasileiros aos pés de Deus encarnado 

em forma humana. Hoje foi o dia de extrema felicidade para todos nós !!! 

O dia começou com a proposta da Equipe Organizadora de dar nove voltas em torno 

de Ganesha para que Ele abrisse nossos caminhos até o Avatar. Mais de 200 brasileiros 

circularam a estátua de Ganesha na entrada do ashram recitando o mantra Om Sri 

Ganeshaia Namahah – Por favor conceda-nos a Graça de nos apresentar em Sua forma 



física. Foi uma peregrinação muito bonita do North 7 até a estátua de Ganesha, onde 

quebramos três cocos, representando a liberação do nosso apego e liberando nosso ego 

em relação a apresentação. “Que esse pequeno gesto derreta ainda mais o coração do 

nosso amado Bhagavan e ele nos permita apresentar o programa brasileiro.”, foi esse o 

principal assunto entre os devotos na hora do almoço...  

Por volta das 2 horas da tarde, quando estávamos todos descansando no prédio, veio 

um telefone do Coordenador Cultural do ashram para Sérgio Espíndola. “Estejam 

prontos às 3 horas porque vocês podem se apresentar hoje!”, foi o que Sérgio ouviu! 

Parece que um verdadeiro furacão passou pelo North 7! Sérgio saiu gritando por todos 

os lados, gritando feito um louco "É hoje, é hoje!", e imediatamente todos responderam 

ao desespero do coordenador. 

Em menos de 40 minutos, todos tinham que estar prontos, inclusive as mulheres, 

que precisavam colocar o sari em tempo recorde. Foi uma bateção de portas, um corre-

corre, uma gritaria por todos os lados, como nunca os brasileiros imaginariam que 

ocorreria. Algumas devotas saíram gritando pelo ashram pedindo ajuda das indianas 

para vestir os saris nas brasileiras com mais dificuldades. Dois devotos, ao saberem da 

notícia, foram as ruas de Putapartti, fora do ashram, tomaram um rigshaw, colocaram o 

corpo para fora do tradicional táxi indiano e gritavam "Brasil, apresentação hoje, 

apresentação hoje"!  

Outro devoto saiu batendo pelas portas do prédio para acordar as pessoas que ainda 

estavam dormindo a sesta. Outras foram pegas ainda almoçando ou fazendo compras 

rápidas nos shoppings fora do ashram... 

Foi somente pelo espírito de unidade e a pela graça de Swami que conseguimos 

todos, mais de  250 pessoas, estar prontos em apenas 40 minutos! 

Às 3h15min da tarde, saímos em fila tripla em direção ao templo. Como nossa 

apresentação ainda não estava totalmente confirmada, os homens foram para os assentos 

reservados de sempre, e as mulheres foram para a "ilha” feminina. Também estavam a 

postos para a apresentação o grupo da Nigéria e da Indonésia – eles também haviam 

recebido a mesma instrução. Deveríamos ficar esperando novas instruções de Baba 

diretamente, que é quem sempre organiza tudo.  

O tempo passava, e nenhuma novidade aparecia. Os estudantes chegaram e tomaram 

o seu lugar tradicional na frente de Swami, como tradicionalmente fazem às tardes. E 

todos nós esperando. Durante esse tempo, vinham instruções de como fazer com os 

folders, como nos portar caso fôssemos chamados, como deveríamos nos comportar, 

etc. Também foi solicitado um mapa de microfones para os puxadores e músicos, que 

foi feito ali na hora. 

Às 17h, começaram os bhajans. A esperança de muitos já estava arrefecendo, uma 

vez que os bhajans representavam que o darshan seguiria o programa normal de 

sempre. Por volta das 17h15min, os seva dals se alinharam na saída da casa do Baba, 

indicando que Swami estava vindo. Aparentemente, nada de novo aconteceria. 

De repente, surge Leonardo Gutter na frente dos brasileiros no salão e começa a 

dizer "Brasil, come, come! Sua vez!". Foi um vendaval no meio do darshan. Baba 

entrando pelo lado das mulheres e os brasileiros no corredor do darshan! Leonardo vai 

até os estudantes sentados na frente do templo e começa a dizer para abrirem espaço. 

“Abram, abram, move”, dizia Leonardo em um Espanhol, Inglês Indiano. Os músicos 

foram buscar os instrumentos atrás do templo, enquanto os brasileiros se assentavam no 

espaço aberto entre os estudantes. As mulheres, por estarem na ilha, apenas se 

"ajustaram" e "se arrastaram" até o local da apresentação, aproximando-se do templo 

lentamente. E tudo isso com Baba dando darshan! Nesta tarde, o Avatar não passou 

pelo lado dos homens, atalhando pelo lado das mulheres. Quando Baba se posicionou 



no templo para ouvir a apresentação, já estávamos fazendo os últimos ajustes nos 

microfones e instrumentos! 

Quando todos estavam sentados e ajustados na frente de Deus, com alguns 

brasileiros sentados em “L” atrás do grupo de estudantes, a apresentação em si 

começou! Estávamos como verdadeiros estudantes de Sai, comportados, bem asseados e 

divinamente ávidos pela sua atenção. Sérgio Espíndola foi até Swami e apresentou a Ele 

nosso programa, em um folder especialmente preparado para Baba. Swami olhou 

atentamente o folder, folheou-o com carinho e depois deu-o a um estudante. Em 

seguida, Sérgio voltou para junto dos músicos e se sentou. Depois leu uma carta em 

inglês de agradecimento a Swami pela oportunidade que o Brasil estava recebendo. Ao 

final, Sérgio disse We love You, Swami e as mulheres levantaram a mão direita com uma 

luva em forma de coração e acenaram para Baba dissendo We love You, Swami!. 

Em seguida, recitamos o Ganapati Prarthana e iniciamos a apresentação dos bhajans 

brasileiros escolhidos! Swami permitiu que tocássemos todo o nosso programa, os nove 

bhajans que havíamos selecionado! Baba tamborilou com os dedos e sacudiu de leve 

Sua mão o tempo todo, acompanhando o ritmo dos bhajans como se tivesse ensaiado 

conosco durante todo esse tempo! (Bom, na verdade Ele estava!) Swami foi 

extremamente atencioso com todos os músicos, puxadores e com o nosso "regente" 

Sérgio Espíndola. A cada bhajan que se iniciava, Baba olhava quem eram os puxadores 

e desviava o olhar para o regente, como se tentasse interpretar seus sinais. Em vários 

momentos, sorriu para os músicos e para integrantes do coro, esboçando um sorriso que 

levava todos ao êxtase. O amor por Swami e esse êxtase divino que Ele nos passava por 

vezes atrapalhava nossa concentração na música e nas instruções do regente! Era difícil 

manter nosso dharma de coral face a essas circunstâncias!  

Ao final de cada bhajan, todos os devotos no Sai Kuwant Hall batiam palmas, 

inclusive o pessoal presente na varanda. Os estudantes que acompanham Baba de Sua 

casa durante o darshan também se mostraram extremamente satisfeitos e felizes com as 

músicas. É claro que alguns bhajans visivelmente empolgaram mais do que outros, 

principalmente os que tinham trechos em sânscrito, o que permitia que a plateia cantasse 

junto. Outro bhajan que igualmente chamou a atenção foi o Sambhajan, por seu ritmo 

notadamente brasileiro. Sou um rio que corre também arrancou bons aplausos de todos 

e fez Swami sorrir, uma vez que é um bhajan bem vibrante! 

A apresentação se encerrou com o bhajan O Senhor é meu pastor, que também foi 

bastante aplaudido por todos. Em seguida, Leonardo Gutter apresentou a Swami o 

programa da Indonésia, e nossos irmãos indonésios dividiram a tarde de apresentações 

conosco. Os brasileiros tiveram que abrir espaço na frente da varanda para que a 

Indonésia pudesse se instalar no local e com isso vários brasileiros que estavam nas 

primeiras filas, principalmente músicos e puxadores, se aproximaram ainda mais de 

Baba, ficando sentados na escadinha da varanda! Swami ficou a menos de dois metros 

de vários devotos brasileiros! 

Com o final da apresentação da Indonésia, três estudantes de Baba pediram que Ele 

abençoasse a prasadam brasileira, as castanhas-do-pará. Baba não apenas as abençoou, 

como também pegou um saquinho com três castanhas e o colocou em Seu colo, o avatar 

levou nossa prasadam para casa!!! Em seguida, alguns estudantes saíram distribuindo a 

prasadam por todo o mandir, esparramando o alimento brasileiro entre os presentes no 

Sai Kuwant Hall. 

Neste momento uma bacia da prasadam foi posta a frente da Presidente do 

Conselho, Ada Espíndola, que olhou para Swami e pediu permição para distribuí-las. 

Swami como uma mãe levantou a mão abençoando novamente a prasadam e ela sentiu 

como se Swami estivesse abençoando a todos que participaram deste lindo trabalhado, 



enviando as castanhas, preparando os saquinhos, sofrendo com as incertezas da data. 

Ela nos relatou que sentiu naquele momento Swami abençoando não somente aos ali 

presentes no salão de darshan, mas a todos os Brasileiros que estavam conosco no 

coração catando para Sai. 

 Logo depois, Baba pediu o arathi e começou a se retirar para Sua casa. Ainda da 

cadeira na varanda, Baba abençoava com a mão as devotas do Brasil e sorria para todos. 

Várias devotas viram quando o Avatar falou: "Very happy, very happy!".  

Na tarde do dia 8 de julho, ficou claro que Baba veio ao mandir apenas para ver a 

apresentação dos brasileiros e dos indonésios. Foi um darshan destinado 

exclusivamente a esses dois países! Todos ficaram extremamente felizes e 

recompensados com a onda de amor divino que emanou do Avatar! Uma tarde de que 

todos dificilmente vão se esquecer tão cedo! 

Depois do darshan, houve uma grande sessão de fotos entre os brasileiros. Todos 

posaram para fotos em grupo, individuais e com o mandir ao fundo. Até Leonardo 

Gutter e Humberto Frascatti participaram das fotos em grupo!  

Após todos retornarem do Mandir, já na frente do North 7, foi unânime a decisão de 

voltar ao Ganesha e agradecer a Graça concedida, o caminho aberto até o Avatar! Mais 

de 250 brasileiros caminharam de mãos dadas, ainda com as roupas da apresentação, e 

recitando um mantra, e deram nove voltas em torno da estátua existente na frente do 

Ganesha Gate. Foi uma "procissão" extremamente linda e emocionante!  

Depois todos retornaram ao North 7 para confraternizar pela apresentação. Mais 

fotos foram retiradas de todos, e alguns depoimentos emocionantes foram dados por 

vários devotos. A alegria ficou ainda maior porque uma devota estava de aniversário! 

Foi distribuído um delicioso bolo de aniversário para todos! Às nove horas, todos foram 

instruídos a se recolher para dormir - quer dizer, quem conseguisse com tamanha 

emoção e alegria! Dia 8 de julho foi um dos dias mais brasileiros de Prasanthi Nilayam! 

 Om Sai Ram! 


