
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As dificuldades do Sr. José 

 Até 2017, o Sr. José residia em uma 

moradia que se encontrava em 

precárias condições: paredes e 

telhados caindo, sem piso, sanitário, 

fogão, cama, bem como não havia 

mesa com cadeiras. A residência 

também não era atendida com água 

de rede pública. Em dias de chuva, o 

Sr. José ficava em pé no canto da 

casa, pois o telhado estava totalmente 

quebrado, correndo o risco de vida 

com a real possibilidade de 

desabamento, indigna de se morar.  

Apesar da doença (melanoma - 

câncer de pele) que é visível em seu 

rosto, barriga e braço, ele se desloca 

17 km todos os dias a pé para a cidade de 

Taipu, para fazer curativo e almoçar no 

Hospital e a tarde retorna para casa, pois 

não possui nenhuma renda que possa 

custear seus alimentos e remédios. 

O Comitê de Expansão esteve no 

Estado do Rio Grande do Norte, no 

município de Taipu, na companhia do 

Coordenador da Região NE II - 

Ademar Rego, para conhecer o 

serviço desenvolvido pelos irmãos 

devotos e não devotos desta Região 

com apoio de várias regiões da 

Organização Sathya Sai do Brasil, 

esforço conjunto para construção de 

uma pequena casa.  

 
 Comitê de Expansão visita a região de Taipu, Município do RN 
 

No dia 25 de dezembro de 2017 às 7h 

os devotos Ademar, Getúlio, Cleide, 

Fátima, Albanisa, Alexandrina, Vilma e 

o voluntário Geovane foram 

abençoados e inspirandoos a ajudar o 

Sr. José Rodrigues, de 59 anos, doente 

diagnosticado com câncer de pele, e 

que morava em um casebre sem as 

mínimas condições humanas. 

“O que não podemos 

achar é que não temos a 

força do Amor de Sai em 

nós, para nós, e entorno de 

nós. Esse amor que 

transforma, que modifica, 

que nos tira da invisibilidade 

espiritual, é o que faz o 

milagre da Vida.” 

 
Regina Mathias   

Coordenadora Nacional do 

Comitê de Expansão  

“Se uma onda de serviço 

varrer a Terra, cativando 

todos com seu entusiasmo, 

ela será capaz de limpar 

as montanhas de ódio, 

maldade e cobiça que 

infestam o mundo. 

Harmonize seu coração, 

de modo que ele vibrará 

em compaixão com as 

adversidades e alegrias da 

humanidade, e 

preencherá o mundo com 

seu amor.” 

 
(Sathya Sai Baba) 

 

Serviço de 

construção de 

uma nova 

residência para  

um cidadão do 

Município de 

Taipu, RN. 
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Organização Sathya Sai do Brasil 

Comitê de Expansão 

EXPANDINDO COM AMOR 
 

Um lindo aprendizado em 2017 

 

 

Moradia em situação de risco e morador em 

total estado de vulnerabilidade social 
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moradia. Em conversa, disse que 

nunca tinha feito uma casa para 

outra pessoa de graça, e ao ser 

questionado como se sentia disse: 

“Nada paga o que senti”.  

Esse serviço só foi possível com 

apoio de 25 voluntários de várias 

regiões, devotos e não devotos, foi 

arrecadada a quantia de R$ 

4.925,60 (quatro mil, novecentos e 

vinte e cinco reais e sessenta 

centavos) investidos na compra de 

materiais de construção. 

A partir deste serviço de amor, o Sr. 

José passou a representar mais um 

cidadão digno na sociedade que 

se insere, que o resgatou de tantas 

dificuldades e seguiu ajudando-o.  

A Solidariedade que constrói 

 

Gesto de Amor que se expande  

Sr. José (de camisa amarela) recebendo 

a nova moradia. 

Ao identificar a necessidade maior 

dentre tantas carências, a 

Coordenação da Região, com o 

apoio do Centro Sai de Natal, se 

mobilizou para proporcionar a 

construção de uma nova moradia 

para o Sr. José em terreno cedido 

por sua sobrinha, D. Rosineide, que 

é igualmente pobre. A casa 

construída possui 24m2, incluindo 

sala, cozinha e banheiro.  

Este projeto foi além de doar uma 

moradia segura a um homem 

desprotegido. Promoveu um serviço 

Sai com sustentabilidade. Ao 

atender a necessidade imediata 

do Sr. José, este serviço o retirou da 

invisibilidade, despertou o 

sentimento de solidariedade da 

pequena comunidade. O exemplo 

disto é o Sr. Quincas, mestre de 

obras, que convocou e organizou 

os 9 pedreiros/serventes de obra 
para a construção da nova 

A partir da construção da nova moradia o coração 

de muitos foi tocado, como foi o caso do diretor da 

Escola local, Professor Milton e da professora Rosélia, 

que passaram a oferecê-lo diariamente um lanche 

na escola. A professora Rosélia também passou a 

oferecer alimentos nos finais de semana em sua 

casa e de sua família.  

Essa construção foi além das paredes e teto de uma 

casa, esse serviço reconstruiu laços de família entre 

Sr. José e sua sobrinha que o está ajudando. A 

comunidade se tornou mais solidária entre si, 

colaborando na obra de construção, o que 

despertou e estimulou o apoio dos poucos serviços 

públicos na localidade. 

Ao colocar em prática o serviço Sai, desencadeou-

se um processo desafiador de reverter a 

invisibilidade social daquela pequena comunidade 

com a força da solidariedade e união da sua 

população. A continuidade deste serviço é de 

grande relevância para esse povoado. 

 

 

Sr. José e o Coordenador Regional NE II conversando 

sobre a casa nova.  
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Devemos destacar que esse serviço 

prestado com tanta dedicação e 

carinho ao Sr. José chegou a outra 

comunidade.   

O Coordenador Regional da 

Organização Sathya Sai, Ademar, foi 

procurado com esperança para ajudar 

o Sr. Francisco, conhecido como 

Pinininho, que solicitou orientação para 

poder regularizar sua documentação 

com vistas à sua aposentadoria (seus 

documentos estão com erro de 10 anos 

para menos).  

Estivemos em sua casa conversando 

com ele e suas sobrinhas e verificamos 

também as condições precárias de sua 

casa que é feita de taipa (taipa de 

mão, também conhecida como pau-a-

pique, é uma técnica construtiva antiga 

que consiste no entrelaçamento de 

madeiras verticais fixadas no solo e 

parede feita de barro). 

 

Legenda descrevendo imagem ou elemento gráfico. 

Serviço que continua, Amor sem limites 

 

“Ao finalizarmos as visitas, fomos embora 

com a profunda impressão de que 

Sathya Sai estava em cada um 

daqueles cidadãos esquecidos pela 

sociedade, e que naquela localidade 

uma oportunidade imperdível acena 

para nós. Neste serviço Ele nos mostrou 

que, se achamos que não temos 

dinheiro suficiente, Ele expande os 

recursos, se achamos que não temos 

mãos e pernas suficientes, Ele as 

expande com a boa vontade do 

próximo que é o próprio Sai. O que não 

podemos achar é que não temos a 

força do Amor de Sai em nós, para nós, 

e entorno de nós. Esse amor que 

transforma, que modifica, que nos tira 

da invisibilidade espiritual, é o que faz o 

milagre da Vida. 

 

Mensagem do Comitê de Expansão 

Comitê Nacional de Expansão 

Regina Mathias – Coordenadora 

Nacional  

Telefone: (21) 98761-8392 

reginamathias8@gmail.com 

 

Rogério Siqueira – Coordenador 

Adjunto 

Telefone: (53) 98117-010 

rogeriosiqueira64@hotmail.com 

 

 

www.sathyasai.org.br/comite-de-

expansao 
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“Transforme sua vida 

através do serviço, sem dar 

espaço para arrogância ou 

interesse próprio. Instale 

firmemente em seu 

coração o sentimento de 

que, onde e quando você 

servir, você serve ao Senhor 

apenas. Somente então, 

servir aos outros seres torna-

se igual a servir a Deus!”. 

 

Sathya Sai Baba (Discurso 

Divino, 23 de março de 1989)  
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Sr. Francisco (Pipininho), em camisa 

listrada, recebendo auxílio da 

Coordenação Regional NE II 

Sentimos que só existe uma religião: a 

religião do Amor; só existe uma casta: a 

casta da Humanidade, como nos ensina 

Sathya Sai Baba. Por isso, proporcionar a 

dignidade aos indivíduos é o objetivo 

mais admirável na existência séria da 

cidadania. É necessário ocasionar 

transformações e uma nova 

compreensão capaz de prevenir a 

insensibilização da sociedade. 

Coloquemos cotidianamente na pauta 

de nossas ações a questão da 

solidariedade. A etapa fundamental 

nesse enfrentamento será sempre o 

crescimento da consciência da primazia 

da dignidade humana e, como 

resultado, a visão de Deus em cada ser.” 

 

Regina Mathias 

Coordenadora Nacional do Comitê de 

Expansão do Brasil 
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mailto:someone@example.com

