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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.

 
 
Queridos Irmã(o)s em Sai, OM Sai Ram!
 
Com imenso amor e carinho convidamos 
UNIREM-SE ao abençoado Projeto de Ajuda Humanitária 
Região Norte de nossa sagrada Organização
dificuldade por consequência do apagão
 
Cerca de quatorze cidades do estado do Amapá 
energia elétrica e em situação emergencial
básicos. Considerando a situação de dor, sofrimento human
para com esses nossos semelhantes
do Comitê Internacional para Auxílio em Calamidades,
população. 
 
As ações estão sendo realizadas 
Bispo Dom Pedro José e Conti. P
 
Informações: Jane Cardoso 
 Âncora / Coordenação local – Região Norte
+55 91 981552812/ rjacardoso@yahoo.com.br
 
Solicitamos que reforcemos em nossas orações
Gayatri Mantra ensinado por nosso Mestre Sri Sathya Sai Baba,
para todos os atingidos por esta calamidade e todos os 
em situação de risco em nossa Mãe Terra e em todos os mundos
  
“Unidade é Divindade; Pureza é 
 
Com Amor em Sai, 
  
Lirian Freitas 
Comitê Internacional para AUXÍLIO em CALAMIDADES
 +55 71 988535768 / lirianfreitas6@gmail.com

"Se você desenvolver amor, não precisa desenvolver mais nada".
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: Coordenadores Regionais, Coordenadores de Serviço e Difusores. 
Conselho Central Executivo, Presidentes Fundação Sai e Instituto Sai de Educação, 

Coordenação Central da Região 23 e Chairman Zona 2B. 

Sai Ram! 

Com imenso amor e carinho convidamos a todos, incluindo os familiares, amigos e conhecidos a 
abençoado Projeto de Ajuda Humanitária em prol da população amapaense, da 

de nossa sagrada Organização, que está temporariamente passando por grande 
dificuldade por consequência do apagão ocorrido no sistema elétrico da região

do estado do Amapá e seus habitantes estão sob o impacto da crise da 
em situação emergencial, precisando suprir suas necessidades com gêneros 

tuação de dor, sofrimento humano e exercitando a nossa compaixão 
semelhantes, a Organização Internacional Sathya Sai

al para Auxílio em Calamidades, vem prestar solidariedade e 

As ações estão sendo realizadas em UNIDADE com a Diocese de Macapá, representada pelo 
PARTICIPEM! 

Região Norte 
rjacardoso@yahoo.com.br 

que reforcemos em nossas orações, diariamente às 18 h, a entoação do abençoado 
nosso Mestre Sri Sathya Sai Baba, direcionando energias positivas 

atingidos por esta calamidade e todos os seres que de alguma forma se encontram 
em nossa Mãe Terra e em todos os mundos. 

Pureza é Iluminação” 

al para AUXÍLIO em CALAMIDADES/ Coordenação Nacional
lirianfreitas6@gmail.com 

"Se você desenvolver amor, não precisa desenvolver mais nada".

Sri Sathya Sai Baba
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de Novembro de 2020 

Conselho Central Executivo, Presidentes Fundação Sai e Instituto Sai de Educação, 

todos, incluindo os familiares, amigos e conhecidos a 
em prol da população amapaense, da 

e passando por grande 
ocorrido no sistema elétrico da região.  

sob o impacto da crise da 
rir suas necessidades com gêneros 

exercitando a nossa compaixão 
Sathya Sai do Brasil, por meio 

prestar solidariedade e apoio a esta 

com a Diocese de Macapá, representada pelo 

a entoação do abençoado 
direcionando energias positivas 

que de alguma forma se encontram 

Coordenação Nacional  

"Se você desenvolver amor, não precisa desenvolver mais nada". 

Sathya Sai Baba 


