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 “Quando você mata um animal, você lhe causa sofrimento, 
dor e dano. Deus está em todas as criaturas, então como você 
pode Lhe causar tal dor? (...) Os animais não vieram com o 
propósito de fornecer comida aos seres humanos. Eles 
vieram para desenvolver suas próprias vidas neste mundo. 
(...) Entretanto, nós adotamos o hábito de comer carne. Foi 
através da prática que vocês desenvolveram certos apegos e 
características indesejáveis, e é através da prática que vocês 
podem mudá-los. A Gita tem dito que, para tudo, a prática é o 
ponto inicial.”          
 

                                                      Sathya Sai Baba  
 

Queridos e Amados Jovens,  
 
Om Sai Ram!  
 
 

Que todos estejam imersos sempre no amor de Sai e 
por Ele protegidos! 

 

  Mais uma vez nos encontramos para falar do projeto Servir ao Planeta, que neste ano de 2016 está 

com um tema muito especial, “Cuidado com os animais”. Este projeto surgiu como uma iniciativa de 

serviço mundial promovido pelos jovens da Europa em comemoração ao dia 20 de Outubro, dia em que 

Sai Baba declarou sua Avataridade. Todos os jovens são convidados a participarem com suas ideias 

inspiradoras e ajudarem neste grande projeto mundial de proteção aos animais, que como o próprio 

Senhor Sai nos fala, o princípio Divino que reside em nós, também reside neles. Sintam-se inspirados para 

coordenarem esta atividade e motivarem os demais devotos nesta jornada! 

 Algumas informações sobre este Projeto estão descritas abaixo, de acordo com as orientações dos 

Coordenadores de Jovens das Zonas 2A e 2B, divulgando este projeto com várias sugestões de como 

executá-lo. São apenas sugestões, que podem ser adaptadas ou então novas ideias podem ser discutidas 

nos Centros e Grupos Sai.  

Sabemos que Swami insistiu sobre a Não-Violência para todo o ser vivente e Sua recomendação 

de que levássemos uma alimentação vegetariana. Na sequência, algumas ideias que poderão ajudar-lhes 

a escolher a melhor forma de servir para vocês. Sabemos que qualquer uma que vocês pratiquem será 

uma inspiração para muitos e contribuirá com a consciência ecológica e de amor aos animais que tanto 

requer nossa humanidade. Agradecemos desde já por seu compromisso e dedicação nesta tarefa que 

com certeza nos permitirá experimentar um pouco melhor o sentido de Unidade. 

 

- Se houver doações dos devotos ou de pessoas que desejem colaborar em adquirir vacinas que 

posteriormente serão doadas para os cães de rua. 
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- Gerar consciência na comunidade acerca do cuidado com os animais e de seguir uma alimentação 

vegetariana através de palestras, conferências e/ou vídeos inspiradores encontrados na Internet. Neste 

ponto poderíamos colaborar entre os países para fazer um banco de páginas web e vídeos no Youtube ou 

de outras fontes e, desta forma, facilitar a busca da informação. 

 

- Se for o caso, continuar com trabalhos realizados anteriormente de plantio de árvores, desta forma, 

contribuindo para que espécies em via de extinção deixem de estar nesta condição e os animais 

continuem tendo um habitat. 

 

- Realizar jornadas de serviço veterinário gratuito para animais de rua ou em comunidades carentes, sem 

condições de atendimento adequado para seus animais.  

 

 

 Que Swami inspire o coração de cada um de nós a reconhecer, na prática, que a essência em 

todos os seres é a mesma e Divina. É o Senhor Ele mesmo! 

 

 

Enviamos a todos o nosso amor, 

Tirzah Siqueira 

Coordenação Nacional de Jovens Sai – Conselho Central do Brasil 

 


