
A casa para idosos, Lar Padre Euclides, situada na cidade de Ribeirão

Preto, acolhe 50 idosos, permanentemente. Há alguns anos,

membros do Centro Sai, em parceria com alunos, familiares,

funcionários, professores, coordenação e direção da Escola Sathya

Sai, arrecadam e fazem a entrega duas vezes por ano dos itens

solicitados por irmã Bernadete, coordenadora do Lar. 

 

“Junto com a entrega das doações, proporcionamos um lanche da

tarde, conversas com os idosos e música ao vivo, com a participação

do nosso amigo Flávio e seu violão”, conta um voluntário.

 

Com o período da quarentena e com a chegada do frio, irmã

Bernadete entrou em contato com o grupo, perguntando se seria

possível conseguirem meias e toalhas de banho para os internos. 

 

Nos dias 28/05 e 02/06/2020, membros do Centro Sathya Sai, de

Ribeirão Preto, juntamente com professores, direção, coordenação,

funcionários e familiares da Escola Sathya Sai, conseguiram arrecadar

um valor expressivo em doações, o que permitiu que fosse

providenciada a compra de 48 pares de meias e 30 toalhas de banho.

Foram também arrecadados pela Escola Sathya Sai de Ribeirão

Preto: edredons, toalhas, roupas, pares de luvas, lençóis e meias;

todos carinhosamente doados aos idosos do Lar Padre Euclides.

SERVIÇO AOS IDOSOS
Serviço realizado pelo Centro Sai de Ribeirão e
Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto.

"Eu estou preso ao trabalho que eu amo: remover os sofrimentos dos

pobres e garantir o que lhes falta." Sathya Sai Baba 

SERVIÇOS REALIZADOS NA
REGIÃO SUDESTE I 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL SATHYA SAI DO BRASIL



A ação conjunta entre a Coordenação Regional Sudeste

I, membros do Centro Sai de Santa Cecília e do Grupo da

Barra Funda, em parceria com o Buffet Villa Glam em

Moema, permitiu a arrecadação de um valor significativo

que foi convertido em 372 refeições distribuídas à

população de rua. O Buffet Villa Glam produz e distribui

diariamente 2.500 marmitas, disponibilizou seus

funcionários e sua estrutura de cozinha para que nosso

seva pudesse ser realizado.

"A COMIDA É ESSENCIAL PARA SATISFAZER A FOME DO HOMEM. É
DEVER DE CADA INDIVÍDUO LUTAR PELO SEU PRÓPRIO SUSTENTO E

TAMBÉM COMPARTILHÁ-LO COM OS OUTROS."

ENTREGA DE MARMITAS
Serviço realizado pela Coordenação 
Regional  Sudeste I, Centro Sai de Santa 
Cecília e Grupo Sai da Barra Funda

SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIÃO SUDESTE I 

Entrega de mantimentos como arroz, feijão, óleo e macarrão a famílias de

bairros menos favorecidos da cidade logo no início da pandemia que trouxe

uma enorme insegurança a todas elas por não terem como alimentar seus

filhos.

ENTREGA DE MANTIMENTOS 
Serviço realizado pelo Centro Sai dos Lírios
em São José dos Campos 



A ação conjunta entre os membros do Grupo Sai da Barra

Funda - Educação Espiritual Sai (EES) e da Coordenação

Regional Sudeste I levou à doação e distribuição de 335

cobertores. Sabendo do incansável trabalho durante esse

período de pandemia por parte dos padres franciscanos,

entregamos parte dos cobertores arrecadados ao Serviço

Franciscano de Solidariedade. A outra parte dos

cobertores foi doada na região do CEAGESP. A

distribuição na região foi realizada no domingo (14/06)

pelos devotos do Grupo Sai da Barra Funda/EES e

Coordenação Regional Sudeste I com todos os cuidados

que o momento atual exige. Foram distribuídos também

lanches carinhosamente preparados pelas crianças da

Educação Espiritual Sai de São Paulo.

 

ENTREGA DE COBERTORES
Serviço realizado pelo Grupo Sai da
Barra Funda - Educação Espiritual Sai  
e Coordenação Regional Sudeste I 

Membros do Grupo Sathya Sai de Registro 

realizam mensalmente campanha de

arrecadação de produtos de limpeza para o

Lar dos Velhinhos de Registro. Os produtos

foram pedidos pelos próprios funcionários do

asilo. 

ITENS DE LIMPEZA
PARA O ASILO 
Serviço realizado pelo Grupo
Sathya Sai de Registro 

SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIÃO SUDESTE I 



 
AOS SEUS DIVINOS PÉS DE LÓTUS, 

Coordenação Regional Sudeste I 

Membros do Grupo Sathya Sai de Indaiatuba

levaram ovos de Páscoa e mantimentos como

achocolatado, leite, ovos e bolachas para

crianças refugiadas que vivem em Indaiatuba e

na cidade vizinha de Salto. O Serviço foi

realizado nos dias 8 e 9 de abril de 2020,

conjuntamente com uma assistente social,

voluntária em uma igreja da cidade.

PÁSCOA MAIS DOCE
Serviço realizado pelo Grupo
Sathya Sai de Indaiatuba 
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