


Com amor, aos Pés de Lótus de nosso querido 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 



 

“A mensagem de Sai é para todos vocês, para que 

possam todos desenvolver o amor divino e alçar-se 

a níveis de uma nova era, livre de egoísmo, cobiça, 

inveja, ódio e violência, para que cada um de nós 

seja uma luz para si mesmo e, portanto, para os 

demais.” 

Sathya Sai Baba 



O que são Encontros Públicos pela OSSS? 



O objetivo dos 

Encontros Públicos 

segundo Sathya Sai 

Baba 



Premissas à realização de Encontros Públicos 
 Amor a Swami 

 Fé em Swami 

 Amor à Mensagem de Swami 

 Amor à Obra de Swami 

 Fé nesta Sagrada Organização 

 Acreditar que tudo é Ele quem faz 

 Acreditar que tudo é para Ele 



Considerações especiais 

 Planejamento 

 Linguagem simples 

 Caráter mais pessoal nas relações 



Modalidades de Encontros Públicos 

 Palestra 

 Workshop 

 Retiro 



Tipos de Encontros Públicos 

 
 Mini Encontros Públicos (até 50 pessoas) 

 Médios Encontros Públicos (51 a 150 pessoas) 

 Grandes Encontros Públicos (mais de 150 pessoas) 



Tipos de Encontros Públicos 
 

Independente da modalidade ou tipo de 

Encontro Público, o planejamento é 

fundamental para que o evento atinja o seu 

objetivo 



Mídia 
(divulgação, prazo, 

publicidade, entrevistas, 

etc.) 



O que não fazer 



O que não fazer 

 Não pedir qualquer contribuição monetária 

 Não distribuir Vibhuti e nem fazer o Arathi 

 Não reverenciar Sai como uma Divindade 

 Não usar roupas indianas 

 Não instalar altar para Swami 



O que não fazer 

 Não cantar cânticos devocionais em 

télugo/sânscrito, Sarvadharma, ou que reverenciem 

Swami como Divino ou Deus com forma (Jesus, 

Buda, Shiva, etc...) 



O que não fazer 

 NUNCA utilizar o Encontro para promoção de 

Grupos Musicais, cantores, livros, CDs ou DVDs 

 Não relatar milagres de Swami 

 Não usar palavras em télugo ou sânscrito 



Pós-Encontro Público 

Elaboração de relatório 

logo após o Encontro 



Encontro Público – Curitiba/PR – 31.08.17 

Moacyr Mattos Pereira 



Vídeo Fabia Hussein, Curitiba/PR – Vice-

Presidente Comitê Região Sul  



Encontro Público - Porto Alegre/RS – 02.09.17 

Com 

Moacyr Mattos Pereira 







Margareth Closs, Porto Alegre/RS –Presidente 

Comitê Região Sul  



Mensagem  final... 
“Reforme-se, e o mundo será reformado. Você cria o mundo 

de sua escolha. Você vê muitos, porque procura muitos, e não 

o Uno. Tente incluir os muitos no Uno: primeiro, a família - 

então, a comunidade, o estado, a nação e, finalmente, o 

mundo. Assim, progressivamente, prossiga em direção a 

lealdades mais e mais abrangentes, e alcance o estágio de 

universalidade em pensamento, palavra e ação. Este é o 

empenho espiritual do Amor, pois Amor é expansão. O 

indivíduo tem que ser Universal e se expandir na forma 

cósmica do Divino.” Pensamento do Dia 29/09/2005 



OM SAI RAM 


