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"Devo também apontar para os médicos que atendem aqui 
que ainda mais do que os remédios prescritos, as palavras 
doces e suaves que falam e o amor e simpatia que 
demonstram podem curar melhor e mais rapidamente a 
doença de seus pacientes. Olhe para eles com amor e com 
cuidado inabalável. Exorto-vos a manter esta atitude em 
todas as situações." 

Discurso de Bhagavan 
Prashanti Nilayam, 30/09/81 

  
 
 
Meus queridos irmãos e irmãs em Sai,  

 
Espero que todos estejam bem com a graça de Sai. 
 
Estamos vivendo momentos de muitos desafios e aprendizado em razão a pandemia. Entretanto, alguns 
Centros e Grupos Sai do Brasil manifestaram o desejo de retornarem suas atividades presenciais, porém 
ainda não temos uma data prevista para esse retorno. Segue abaixo, as considerações do coordenador do 
PAM, Dr.Charles Genehr, referente a reabertura dos Centros e Grupos no Brasil. 
 

“A pandemia do coronavírus ainda está afetando o nosso país e, infelizmente, muitos irmãos 

e irmãs estão passando por momentos difíceis.  

Em algumas regiões do Brasil, os números de casos de coronavírus estão diminuindo, mas 

outras ainda estão passando por situações bem difíceis. 

Alguns Centros e Grupos Sai do Brasil manifestaram a intenção de retornarem com as suas 

atividades presenciais, mas entendemos que esse ainda não é o momento.  

Temos que aguardar para que a redução no número de casos seja mais significativa para 

retomarmos com as nossas atividades regulares.” 

 
Mediante as observações citadas pela equipe médica da OISS, pedimos que os Centros e Grupos Sai do 
Brasil mantenham as suas atividades online e aguardem as próximas orientações. Estamos atentos e 
acompanhando a situação do Brasil e assim que houver alguma modificação da situação que estamos 
enfrentando, comunicaremos a todos. 
 
Com muito Amor no serviço a Sai,  
 
Márcia Nunes / Renato Soffiatti 
Presidência do Conselho Central  
 
Charles Genehr 
Coordenação Nacional do PAM e Equipe do PAM no Brasil  


