


Com amor, aos Pés de Lótus de nosso querido 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 



Vídeo 

Por que somos importantes na Expansão da 

Mensagem de Sai? 



“Certa vez uma pessoa veio até Mim e 

argumentou que Deus não existia e que 

ela não estava preparada para  acreditar 

em um. Bem. Eu respondi, Você tem  fé 

pelo menos em si mesmo? Qual é o seu 

Eu? Seu Eu é Deus. Você tem  fé no seu 

julgamento, na sua inteligência e nas suas 

habilidades porque Deus dentro de você 
lhe diz para não hesitar ou temer.”   

 

Sathya Sai Baba 

 



Eu tive um sonho... 

   “A túnica de Swami” 



Por que expandir a Mensagem de Sai? 

“O principal objetivo da Organização Sathya Sai é 

ajudar a humanidade a reconhecer sua divindade inerente. 

Portanto, o dever de vocês é enfatizar o Uno, experimentar 

o Uno em tudo o que fazem e falam. Não deem nenhuma 

importância a diferenças de religião, seita, condição social 

ou cor. Que o sentimento de Unidade permeie todas as 

suas ações. Somente aqueles que agem assim tem um 

lugar nesta Organização; os demais podem se afastar.” 

[Sai Baba 6.1.1975]. 



Cada um tem um papel importante nesta 

Organização, dentro e fora dela! 



“As Organizações que levam Meu Nome não 

devem  ser usadas para publicar Meu Nome ou 

para criar um novo culto ao redor da adoração 

de  Minha pessoa.” 
 

Sathya Sai Baba 



Postura 
 
“Busquem evitar que se crie uma impressão de 

que é necessário adorar Sathya Sai Baba dentro 

do contexto de qualquer orientação religiosa em 

particular. A ênfase é dada à universalidade da 

mensagem de Sathya Sai Baba e a sua prática na 

vida diária.”  

     (Sai Baba) 



O que é necessário? 

1 
• Ser um ansioso aspirante espiritual 

2 

• Ter plena fé no nome da Organização e 
difundi-lo adequadamente 

3 
• Ser reconhecido com uma boa pessoa 

“Nada mais conta.”    (Sai Baba) 



Projetos de Expansão dos Jovens 

 
Servir ao Planeta 

LASA – Love All. Serve All. 

Curso de Liderança 



Fotos dos jovens que estão fazendo o curso 

de liderança 



Fotos dos jovens que estão fazendo o curso 

de liderança 



Envolvimento da Juventude na Expansão da 

Mensagem de Sai 

Debate 
Dinâmica de 

VH 
Perguntas e 

respostas 

Atividade 
devocional 

Palestra 
Encontros  com 

Deus na 
Natureza 

Visitas a 
instituições 
religiosas 

Oficinas de 
liderança 

Serviço 



O Senhor é o único Servidor 
“Ora! O próprio Sri Krishna 
declarou, em inúmeras 
situações e lugares, que Ele é 
o zeloso servidor de Seus 
devotos. Um exemplo disso é 
Sua aceitação em ser o 
cocheiro de Arjuna.”  
(Sai Baba) 

 



Mensagem  final... 

Sai Baba disse a Hislop: “Se uma alma se 
afasta de Swami pode levar eras e eras 

antes de nascer de novo. A chance desta 
alma voltar enquanto Deus está na Terra 

é extremamente remota.” 
 

(Paternidade Segundo Sathya Sai, p. 28) 



OM SAI RAM 


