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PREFÁCIO 

Qualidades de Liderança dos Dirigentes na OISS 
 

“O único objetivo de todas as Organizações Sathya Sai é capacitar o homem para descobrir sua 

divindade inata, recuperar sua autoconfiança e fé em Deus”. 

Sevadal, abril de 1983, pg. 4 

“Esta organização está destinada a ampliar seu amor, a canalizar suas atividades através do 

serviço dedicado”. 

Sathya Sai Speaks1, vol. 3, pg. 44 

 

O único propósito de nosso papel como dirigentes na Organização Internacional Sathya Sai (OISS) 

é percorrer o caminho integrado de devoção (bhakti), sabedoria (jñana) e serviço desinteressado 

(seva) para alcançar nosso destino último e único, a tomada de consciência de nossa divindade 

inata. Todo o resto (a posição, os deveres, as normas e regulamentos, as atividades e projetos, 

etc.) é simplesmente um meio para concentrar nosso tempo e energia de maneira construtiva 

nesse caminho integrado, de modo que sigamos firmemente até nosso destino. 

Além de estarem familiarizados com as Diretrizes e o Manual de Operações da OISS para cumprir 

adequadamente com seus deveres e guiar os membros da OISS, é muito importante que os 

dirigentes se submerjam profundamente nos ensinamentos de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, 

dados em Seus discursos divinos e em Seus escritos.  Esses ensinamentos proporcionarão a 

compreensão necessária para cumprirmos com nossos deveres de acordo com o Nome Sathya 

Sai. Eles nos ajudarão na autorreflexão constante e no esforço diário para eliminar nossas 

imperfeições internas, de modo que possamos amorosamente acolher a todos. 

É possível que, a princípio, não compreendamos completamente os ensinamentos de Sathya Sai 

Baba, devido a toda a bagagem que recebemos anteriormente em outros lugares. Entretanto, 

mantemos o cargo não para promover a visão e as ideias que apreciamos, senão, como disse 

Sathya Sai Baba, "para superar seu ego, para inspirar os outros no caminho até Deus e aliviar a 

angústia". (Sathya Sai Speaks, vol. 8, pg. 28). 

Ele disse também: “Não busquem exercer autoridade sobre os demais, busquem descobrir 

oportunidades para serem úteisa eles… Sejam servidores; servos de Deus...” (Sathya Sai Speaks, 

vol. 6, pg. 262). 

                                                             

1 “Sathya Sai Speaks” refere-se à coleção de 42 volumes contendo os discursos proferidos por Sathya Sai 

Baba. Em português, deu-se à coleção o nome “Palavras de Sathya Sai” [N.T.]. 
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Swami disse “servir a todos e ser nada”: soltar o apego aos nossos desejos eaos modos de agir 

que podem ter servido bemem nossa profissãoe socialmente, de modo que possamos aprender a 

servir à “maneira Sai”. 

Sathya Sai Baba sempre nos disse que amássemos Sua incerteza. Especialmente quando não se 

vê o caminho adiante, isso requer que os dirigentes tenham fé e se rendam a Ele, de modo que Ele 

possa manifestar Seu trabalho em cada aspecto da OISS. 

Nosso envolvimento como dirigentes na OISS é uma oportunidade que nos presenteia nosso Guru 

e Deus para que possamos melhorar e ganhar Seu amor, ao praticar Seus ensinamentos em cada 

um de nossos pensamentos, palavras e ações, e ao expressar nosso amor e serviço a todos. Não 

importa o que outros possam dizer ou fazer, é imperativo que sempre ajudemos, que nunca 

causemos dano. 

Esta oportunidadedeve ser valorizada, já que, uma vez perdida, pode ser que não volte a aparecer 

em muitas vidas. Vale a pena recordarmos de vez em quando que Sathya Sai Baba nos disse que 

nunca abandonemos Sua OISS, particularmente quando afloram decepções ou divergências, como 

inevitavelmente acontecerá de vez em quando. 

O objetivo de todo dirigenteé, em última instância, transformar-se a si mesmo; essa transformação 

é indispensável para alcançar o único propósito de nosso serviço na OISS. A transformação 

acontece mais facilmente quando usamos os meios dentro da OISS e percorremos seu caminho 

com a tocha da Consciência Integrada Constante - que é o Deus interior - seguindo Seus 

ensinamentos. 

Com o esforço de todos e Sua graça, todos os projetos se completarão somente de acordo com 

Sua vontade. Portanto, mesmo que o resultado não seja o que desejamos, nunca pode haver 

fracasso. Com esta compreensão, não há lugar para impaciência ou ira (que nascem do ego), só 

há necessidade de aceitação. Os dirigentes podem estar seguros de que o Senhor recebe cada 

seva oferecido com uma motivação pura e que, em troca, Ele derrama abundantemente Sua graça.   

Os dirigentes da OISS devem estar atentos aos seis inimigos internos de desejo, ira, cobiça, 

apego, orgulho eciúme, que "são responsáveis pela má conduta epelo sofrimento" (Discurso 

Divino, 10/10/2002). 

Tudo se perde quando permitimos que esses inimigos infectem nosso serviço na OISS.  Portanto, 

sempre devemos observar nossas palavras, ações, pensamentos, caráter e coração (W.A.T.C.H.2).  

A viagem espiritual de cada dirigente é somente para "Put apart the I" (Puttaparthi), ou seja, deixar 

de lado o ego. 

                                                             

2 A palavra “watch” pode ser traduzida como “vigie”, “esteja atento”, e cada letra pode indicar um aspecto a 

que devemos atentar: palavras (Words), ações (Actions), pensamentos (Thoughts), caráter (Character) e 

coração (Heart) [N.T.]. 
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As Qualidades de um Dirigente da OISS 
 

Existem muitas qualidades que todos os dirigentes da OISS são encorajados a cultivar: 

Gratidão e humildade: Swami disse que só aqueles a quem Ele chama podem servi-Lo. Pelos 

benefícios conferidos sobre nós, devemos mostrar nossa gratidão mediante nossas ações.Quando 

nosso ego se manifesta, Sua obra através de nós cessa. Portanto, cabe a cada dirigente cumprir 

com todos os deveres com humildade e sinceridade. Swami disse: “Estejam sempre com a atitude 

de servidores; esse é o melhor treinamento para tornarem-se mestres” (Sanathana Sarathi, janeiro 

de 1978, pg. 259). 

Fé e autoconfiança: Devemos ter fé em Bhagavan, Seus ensinamentos, Suas obras e Sua 

Organização. Uma vez que tenhamos fé absoluta, aceitaremos tudo como um sinal de Sua graça. 

Bem entendida, autoconfiança é pensar todo o tempo que Deus está dentro de nós, que Deus está 

fazendo tudo. 

“Sinta que você é um instrumento em Suas mãos; deixe que Ele o molde e use como só Ele sabe”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 6, pg. 262. 

Caráter e Abnegação (Ser): Os dirigentes da OISS devem ter um caráter exemplar para inspirar 

os outros. Sua bondade, respeito pelos demais, fala suave, atitude afetuosa com todos os 

membros, recusa em falar mal dos demais, desejo de compreender as necessidades dos demais, 

etc. serão honrados e seguidos por todos. Amor éabnegação; os dirigentes devem ser abnegados. 

Visão e Iniciativa (Ver): Swami disse que só pessoas com fé inquebrantável em Sua Avataridade, 

com a visão e o anseio de servir, e que buscam somente alegria (ananda) ao servi-Lo, deveriam 

ser eleitas líderes (Sathya Sai Speaks, vol. 7, pg. 18).  

Acrescentou que deveriam praticar o desapego, a vida simples e a disciplina espiritual (sadhana) 

constante. Quando os dirigentes tiverem dedicação total a Sua Missão e a seu sadhana pessoal, 

Ele os guiará nos passos que devem tomar e enviará pessoas para ajudá-los; então, o trabalho da 

OISS progredirá com vigor e entusiasmo, e as questões pessoais dos dirigentes serão atendidas 

pelo próprio Senhor. 

 

Vogais Sai (A-E-I-O-U) 
 

4 “A”: Os dirigentes Sathya Sai devem ter Capacidade (Ability) (a habilidade para realizar as 

tarefas); Disponibilidade (Availability) (ter tempo, interesse e entusiasmo para participar); 

Afabilidade (Affability) (ser alegres, ter uma atitude positiva e trabalhar bem em grupo) e 

Responsabilidade (Accountability) no cumprimento de seus deveres (com retidão, amor, sacrifício e 

responsabilidade por suas ações). 
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5 “E”: Os dirigentes Sathya Sai devem ter Equanimidade, Empatia, Entusiasmo, Energia e 

Empoderar outros para levar adiante a missão divina. 

4 “I”: Os dirigentes Sathya Sai devem ter Integridade, Intensidade, ser Inovadores e Inspirar 

outros. 

2 “O”: Os dirigentes Sathya Sai devem ser Excepcionais (Outstanding) e ver a Unidade (Oneness) 

em todos. 

2 “U”: Os dirigentes Sathya Sai devem praticar a Unidade e a Compreensão (Understanding). 

Habilidades e Trabalho duro (Fazer): Saibam que toda nossa educação e experiências prévias 

nos foram presenteadas para nos prepararmos para servi-Lo, e não para nosso benefício pessoal; 

isso é necessário, porém incidental. Melhoremos sempre, busquemos as habilidades requeridas 

para servir: técnicas, habilidade interpessoal, liderança, etc. Nunca é tarde demais para aprender. 

Os líderes devem encorajar aqueles com habilidades especiais para servir na equipe, porque seu 

êxito é nosso êxito. Devemos ser bons exemplos, trabalhando duro com dedicação e diligência. 

Paciência e Perseverança: Os dirigentes são submetidos a muitas provas; estas têm um propósito 

importante e, portanto, não devem ser uma razão para renunciar aos nossos deveres. As provas 

fazem com que nossas mentes e corações se abram para escutar os pontos de vista dos outros, 

ensinam paciência e perseverança, e constroem fortaleza. Elas ensinam que tudo acontece no 

momento correto e somente por Sua vontade.   

“Escute tudo e não diga nada. Dê tudo e tome nada. Suporte tudo e não faça nada. Sirva a todos e 

não seja nada”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 6, cap. 27. 

Entendimento e Comunicação (Dizer): Uma das qualidades mais importantes que todo dirigente 

requer é a capacidade de escutar os demais, não só de ouvi-los. Escutem com a mente e o 

coração abertos, mesmo que suas palavras não sejam sempre agradáveis. Pode levar muito 

tempo, mas atendam às suas necessidades e decidam se podem ser cumpridas dentro dos 

objetivos e das regras e regulamentos da Organização. Se não podem ser cumpridas, “falem 

amavelmente”. Saibam que as diferenças de opiniões são inevitáveis, não pessoais. Se a ajuda de 

pessoas mais experientes for necessária, busquem-na. Comuniquem-se com amor e eficácia, 

primeiro com amor, porque esse é um grande passo para comunicar-se de maneira efetiva. Deem 

tudo de si ao compreender e comunicar-se, o Senhor vê a pureza de nossas motivações. 

“Não mandarão nem castigarão; somente podem persuadir e aconselhar”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 10, pg. 227 

Aceitação: Pratiquem a aceitação com confiança de que tudo acontece pela vontade de Swami e 

entreguem-se a Ele. Então, receberemos Seu amor divino, Sua graça e bênçãos infinitas, e 

seremos instrumentos dignos para levar adiante Sua missão divina. 
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Programa de Orientação para Dirigentes 
(Oferecido com amor aos Pés de nosso bem-amado Sathya Sai Baba) 

 

Sathya Sai Baba, o fundador de nossa Organização, declarou que: “O objetivo mais fundamental 

da Organização é despertar no homem a consciência da Divindade inerente nele”. (Sathya Sai 

Baba, 14 de janeiro de 1981). 

Além disso, aconselhou: “A aquisição do amor de Deus deve ser a meta primária dos membros das 

Organizações Sai” (Sanathana Sarathi, novembro de 1995). 

É através de nosso serviço e práticas devocionais, do crescimento de nossa aprendizagem e 

sabedoria espiritual e da prática dos cinco Valores Humanos em todos os aspectos da vida diária 

que progredimos em direção a esses objetivos. 

As seguintes quatro citações de Sathya Sai Baba oferecem aos membros e dirigentes um guia 

claro sobre o que Ele espera de nós como membros dessas Organizações. 

“Que pessoas podem ser membros dessas Organizações e quais são suas qualificações? Claro 

que devem ser ávidos aspirantes do progresso espiritual. Devem ter plena fé no Nome que leva a 

Organização e na difusão desse Nome, de maneira adequada à sua Mensagem e Majestade. Além 

disso, o membro deve ser reconhecido como uma boa pessoa. Essa é toda qualificação 

necessária; nada mais conta. Não há necessidade de ter dinheiro ou terras, nem erudição, 

influência ou autoridade ou posto oficial” 

Agosto de 1967. 

“Quais são os deveres dos membros e dirigentes? Vocês sabem que o Estado lhes exige que 

façam um juramento solene quando assumem um cargo ou ingressam no empreendimento de uma 

tarefa. Da mesma forma, cada membro e dirigente deve prestar um juramento, desde as 

profundezas do coração, antes de comprometer-se nas atividades.  

“Quando se levantarem da cama ao amanhecer, orem assim: Swami, salve-me de qualquer ato 

autoritário ou omisso que afete adversamente as três qualificações que estabeleceu. Abençoe-me 

com a habilidade, a inteligência e o entusiasmo necessários para a tarefa que me dedico a realizar 

para minha própria elevação. Guie-me pelo caminho correto; derrame sobre mim Sua Graça, para 

que eu possa ganhar um nome justo nesse intento; proteja-me da tentação e dos passos 

equivocados". 

"De noite, ao se deitarem, reflitam sobre suas atividades durante o dia, examinando-as, se vocês 

se opuseram a alguma das condições para ser membro e se foi cometido algum erro 

inconscientemente; orem para que não volte a acontecer. Decidam dedicar-se desta maneira, com 

estes ideais, para o trabalho adiante".  

Abril de 1967. 
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Os Centros e Grupos formam o núcleo da Organização Internacional Sathya Sai (OISS).  Devem 

ser lugares onde haja uma atmosfera de amor, felicidade e harmonia, com um enfoque no serviço 

desinteressado aos membros, à Organização e à sociedade em geral. É através de nossas práticas 

devocionais, do nosso serviço, do crescimento de nossa sabedoria espiritual e da prática dos cinco 

valores humanos em todos os aspectos da vida diária que avançamos progressivamente em 

direção à meta. 

Este programa de orientação para dirigentes foi preparado para ajudar os países, regiões e Centros 

a organizarem uma orientação efetiva para seus dirigentes e membros. O programa pode ser 

realizado a nível nacional, regional ou de Centro. Pode ser realizado durante um fim de semana ou 

durante um período adequado para os membros. Isso dependerá das distâncias de cada país e da 

composição dos membros. Também proporciona uma oportunidade para que os motivados devotos 

Sai assumam o papel de oradores nas sessões propostas e investiguemos diversos aspectos 

apresentados como parte de seu próprio serviço e elevação espiritual. 

O objetivo do programa é apoiar os dirigentes na aquisição de uma compreensão melhorada e 

mais profunda dos princípios que seguimos no papel de dirigentes (servidores) na OISS. Trata-se 

tanto da conduta pessoal como do funcionamento harmonioso e eficaz dos Centros e Grupos. 

Pretende também nos ajudar a sermos exemplos destacados e inspirar os membros desta 

Organização sagrada. 

O programa pode ser realizado durante um dia e meio, com módulos que cobrem nove temas. 

Cada módulo tem uma duração de aproximadamente uma hora, o que dá tempo para dois oradores 

e sessões interativas. 

O programa prevê que os primeiros quatro módulos ocorram na manhã do Dia 1; os dois módulos 

seguintes, na tarde do Dia 1 e os últimos três, na manhã do Dia 2. A noite do Dia 1 pode ser 

utilizada para reuniões organizacionais, conforme seja necessário. Também foi incorporado um 

tempo adequado para serem realizadas sessões plenárias para um maior esclarecimento ou 

reflexão dos pontos apresentados neste programa. 

Os Nove Módulos são: 

 O Avatar Sathya Sai, Sua Vida e Ensinamentos 

 AOrganização Internacional Sathya Sai (OISS) 

 A Estrutura da OISS 

 Unidade 

 Dirigentes: “Primeiro Ser, depois “Fazer” 

 Comunicação amorosa – pessoal e organizacional 

 Centros e Grupos Sathya Sai 

 Serviço:Trabalho é Adoração 
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 Áreas Devocionais e Educacionais 

 

São fornecidas aos facilitadores folhas de instruções e uma página com citações relevantes de 

Sathya Sai para cada tópico dos módulos. Os facilitadores são encorajados a compilar sua própria 

apresentação, com o auxílio dessas instruções, de forma a abranger todos os pontos descritos. 

Pede-se aos coordenadores do programa que garantam um equilíbrio entre homens e mulheres ao 

selecionar os palestrantes, de modo que isso reflita a abrangência dos membros da OISS. 

As folhas com as citações também podem ser usadas em separado para círculos de estudo nos 

centros e grupos Sathya Sai, como tópicos independentes para discussão e reflexão, ou com os 

módulos relacionados apropriados. 

Documentos de referência-chave estão anexados, como segue: as Diretrizes da Organização 

Internacional Sathya Sai e o Manual de Operações para Centros e Grupos Sathya Sai, e a 

estrutura da OISS. Esses recursos e outros adicionais estão disponíveis na página da OISS 

(sathyasai.org). Links para essas referências são encontrados na página de Recursos no final do 

documento.  

Os palestrantes têm 15 minutos por apresentação, seguida de discussão em grupo, permitindo a 

interação entre os participantes. Um intervalo de dois a três minutos deve ser alocado entre as 

falas dos palestrantes para uma breve apresentação e para que o(a) palestrante tome seu lugar.  

Solicitamos que os palestrantes tenham autodisciplina, mantendo suas falas estritamente dentro do 

tempo oferecido, por respeito àqueles que virão a seguir e de acordo com o programa de Limite 

aos Desejos de Sathya Sai Baba. Deste modo, o programa permanecerá dentro do tempo 

estabelecido e nenhum tópico ou palestrante será prejudicado. A fim de apoiar esse processo, 

recomendamos que as sessões tenham um Mestre de Cerimônias e uma pessoa para controlar o 

tempo, que irão respeitosamente trabalhar juntos a fim de manter a distribuição do tempo e o fluxo 

do programa. 

Para as discussões em grupo, recomendamos pequenos grupos de 4-5 membros, para permitir que 

todos participem dentro do tempo oferecido. Os participantes podem escolher dentre as questões 

sugeridas para discussão, ou podem criar suas próprias questões mais relevantes, se necessário. 

Para as sessões plenárias, recomendamos que se tenha um painel de membros mais antigos e/ou 

dirigentes, que possam responder às perguntas. 

Vários links contendo discursos inspiradores de Sathya Sai, destinados aos dirigentes, podem ser 

encontrados na página de Recursos no final deste documento. Recomenda-se fortemente o seu 

estudo antes de um membro servir em um cargo.  

Que todos aqueles que tenham sido inspirados por Sathya Sai Baba e decidido servir de um modo 

mais ativo na OISS experimentem Seu fluxo contínuo de Amor e Graça. 
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Dia 1 
 

“Sem disciplina ninguém pode ser um devoto”. 

Sanathana Sarathi, agosto de 1994, pg.218 

“O tempo é o elemento mais importante de sua vida”. 

Baba The Breath of Sai, pg.181 

“O tempo é a própria forma de Deus. Nascimento e morte são englobados pelo tempo. Todos, 

portanto, devem considerar o Tempo como algo Divino e utilizá-lo realizando ações sagradas. Você 

não deve perder um só momento. Tempo perdido é vida perdida”. 

Sathya Sai Speaks,vol. 24, pg. 1 (1993) 

Conselhos de Sai Baba para adesão disciplinada ao tempo atribuído. 

8h45  Boas-vindas e esboço do programa de dois dias, dando o tom.  

9h00  Módulo 1 – O Avatar Sathya Sai, Sua vida e ensinamentos.  

10h05  Módulo 2 – A Organização Internacional Sathya Sai (OISS)  

10h55  Intervalo da manhã para um chá  

11h15  Módulo 3 – A Estrutura da OISS: Papéis e Responsabilidades 

12h00  Módulo 4 – Unidade 

12h55  Almoço 

13h30  Módulo 5 – Dirigentes: “Primeiro seja, depois faça” 

14h30  Módulo 6 – Comunicação Amorosa: Pessoal e Organizacional 

15h30  Chá da tarde 

15h50  Em grupos: Discussão de grupo sobre desafios e soluções  

16h35  Em plenária: Relatos e comentários por parte dos líderes mais antigos.  

17h15  Tempo livre 

18h30  Jantar, seguido de reuniões das áreas/programa se necessário 
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Dia 2 
 

8h45  Boas-vindas e descrição do programa do segundo dia 

9h00  Módulo 7 – Centros e Grupos Sathya Sai 

10h00  Módulo 8 – Serviço: Trabalho é Adoração  

11h00  Intervalo da manhã para um chá  

11h20  Módulo 9 –Áreas de Devoção e Educação 

12h20  Sessão plenária – Perguntas, discussão e reflexões por parte dos participantes  

  Resumo, Agradecimentos e Encerramento 
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Módulo 1 

O Avatar Sathya Sai, Sua Vida e Ensinamentos 
 

“Eu vim para consertar a antiga estrada para Deus”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 2, pg.36 (1962) 

“Eu vim para inscrever um capítulo de ouro na história da humanidade, onde a falsidade fracassará, 

a verdade triunfará e a virtude reinará”. 

Sathyam Sivam Sundaram, parte 3, pg. 23 

O objetivo deste modulo introdutório é que ele seja inspirador, através de uma reflexão sobre o 

nascimento e os primeiros anos de Sathya Sai Baba. Ele delineia Sua infância excepcional, Seus 

anos escolares, a declaração de Sua missão amorosa como Avatar, Sua vida de serviço à 

humanidade, Seus trabalhos humanitários e o legado de Seus ensinamentos. 

 

Primeiro Palestrante: Quem é Sathya Sai Baba? (15 min) 

 A vila de Puttaparthi e Seus pais, Pedda Venkamma Raju e Easwaramma. 

 Nascimento do Avatar, em 23 de novembro de 1926. 

 A criança prodígio que surpreendia, encantava e desafiava os aldeões e os mais velhos.  

 Sathya, a criança compassiva e estudante ideal com extraordinária sabedoria espiritual. 

 Declaração e separação da Sua família. No dia 20 de outubro de 1940, com 14 anos, 

Sathya declarou para sua cunhada: “Eu não pertenço a vocês; Maya se foi; Meus devotos 

estão me chamando”. 

 A fama crescente de Baba e Sua carta para Seshama Raju, Seu preocupado irmão (pontos 

chave a serem lidos). 

 

Sessão Interativa (10 min)  

 Pergunte ao grupo quais são seus pensamentos individuais sobre quem é Sathya Sai Baba. 

 Quais incidentes, em especial do início da vida de Baba, foram significativos para eles? 
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Segundo Palestrante: Missão e Mensagem do Avatar Sathya Sai (28 min) 

O Propósito do Avatar (7 min) 

 Despertar a divindade latente em todas as pessoas.  

 Revelar a unidade de toda a humanidade.  

 Fortalecer a crença na Paternidade de Deus e na irmandade dos homens.  

 Transformar a humanidade através do Amor Divino.  

 Afastar a crise que atingiu a humanidade.  

 

O Ensinamento Central de Sathya Sai Baba (14 min) 

 

 A transformação individual através da prática dos cinco valores transformará o mundo.  

 O serviço ao homem é serviço a Deus. O serviço é uma das melhores práticas espirituais.   

 O mundo irá mudar através da Educação em Valores Humanos.  

 Ame a todos, sirva a todos. Ajudar sempre, ferir jamais.  

 Ame a Deus, tema o pecado, mantenha a moralidade na sociedade.   

 O propósito da vida humana é compreender em profundidades nosso verdadeiro Eu.  

 Despertar para a Unidade de toda a vida. 

 Deus é a fonte, sustentação e objetivo de todos.  

 Deus permeia tudo e é imanente em tudo.  

 

Sua Vida e Obra (7 min) 

 Instituições Educacionais e Educação em Valores Humanos estabelecidos e espalhados 

mundialmente.  

 Assistência médica gratuita em hospitais de superespecialidades, hospitais gerais, clínicas 

médicas e acampamentos médicos.  

 Projetos de água potável em grande escala para comunidades carentes e sem esperança. 

 Estabeleceu a Organização Sathya Sai na Índia e em mais de 120 países.  

 Deixou à humanidade um legado de mais de 26.000 páginas de discursos e escritos.  

 

Sessão Interativa (10 min) 
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 Solicite exemplos de como a vida e os ensinamentos de Baba (os cinco Valores Humanos e 

o serviço desinteressado) trouxeram mudanças positivas, tanto em nível pessoal como em 

nível da sociedade.    
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Módulo 2 

A Organização Internacional Sathya Sai 
 

“As Organizações que levam Meu nome não são para fazer a divulgação do Meu nome ou para 

criar um novo culto em torno da adoração a Mim. Elas devem tentar espalhar interesse na recitação 

do nome de Deus, na meditação e em outros exercícios espirituais que levem o homem em direção 

a Deus. Elas devem demonstrar a alegria que deriva de entoar cantos devocionais e de lembrar o 

nome de Deus, a partir da boa companhia”. 

Sathya Sai Speaks, vol 8, pg. 6 (1968) 

 

Palestrante 1: A OISS: Metas, Objetivos e Finalidades (15 min) 

 Ter conhecimento da estrutura e funções da OISS, como descritas nas páginas eletrônicas 

(nacionais, regionais e internacionais), das publicações da OISS e das comunicações da 

OISS, impressas, eletrônicas, em áudio e vídeo. 

 Compartilhar as informações acima com todos os membros da OISS, a fim de informá-los, 

inspirá-los e motivá-los a servir na divina missão. 

 Destacar pontos-chave das Diretrizes da OISS. 

 Utilizar material relevante do Manual de Operações.  

 A importância de praticar o Limite aos Desejos na vida pessoal.  

 Falar sobre a importância do Código de Conduta de 9 Pontos e dos Dez Princípios de 

Orientação. 

 Transformação do indivíduo através da prática dos ensinamentos de Sathya Sai Baba. 

Sessão Interativa 1 (10 min) 

 Quais são os elementos mais importantes nas Diretrizes da OISS? 

 O que distingue a Organização Sathya Sai das organizações convencionais? 

 Quais são os princípios orientadores mais significativos da OISS? 

 Como a OISS é capaz de contribuir para a elevação da sociedade?  

 

Palestrante 2: Ensinamentos de Sathya Sai Baba sobre a OISS (15 min) 

 Conselhos de Baba sobre a Organização Sathya Sai (folha de citações do Módulo 2) 

 A OISS é uma organização espiritual, não uma organização religiosa. 



16 

 

 

 Unidade de Credos – a Divindade Onipresente Única. 

 Uma organização voluntária, não-proselitista.  

 Nenhum recolhimento de dinheiro. Somente contribuições voluntárias.  

 Os membros devem colocar em prática em suas vidas diárias os ensinamentos de Sathya 

Sai. 

Sessão Interativa (10 min) 

 Qual é a diferença entre uma organização espiritual e uma organização religiosa?  

 Como nós devemos demonstrar nossa crença na unidade de todos os credos? 

 O que os membros da OISS devem se esforçar por obter em suas vidas diárias? 

 Como o envolvimento ativo na OISS ajudou você?  

 Como nós descrevemos a OISS para o público? 
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Módulo 3 

Estrutura da OISS: Papéis e Responsabilidades 
 

“Não se volte contra as regras e regulamentos que a Organização impõe a você; elas foram 

escritas para o seu próprio bem. Regulação é a essência da criação. (...) Como, então, esta 

Organização poderia escapar de prescrever determinadas regras e regulamentos? A devoção 

precisa ser guiada e controlada por disciplina e dever”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 13, pg. 20 (1976) 

“Vocês devem trabalhar juntos, alegremente, como irmãos e irmãs. Quando alguma diferença de 

opinião ocorre entre vocês, como o serviço pode ser realizado com atenção e entusiasmo 

uniformes? Vocêsprecisam reconciliar tais diferenças silenciosamente e com amor e, ainda, colocar 

o serviço à frente nas suas atividades”. 

Sathya Sai Speaks,vol. 15, pg. 32 (1981) 

Este módulo aborda a estrutura da OISS e como ela funciona através das suas várias áreas e 

programas. 

 

Primeiro Palestrante: A estrutura da OISS (15 minutos) 

 Estrutura da OISS em nível Internacional e por Zona 

 Comitês Internacionais 

 Estrutura da OISS em cada país 

 Papel dos coordenadores centrais e presidentes nacionais 

 Papel dos presidentes de regiões, centros e grupos  

 O que diferencia um centro de um grupo? 

 Consulta e discussões utilizadas para atingir consenso 

 O modelo de liderança para os dirigentes da OISS é o de serviço aos membros 

 

Sessão Interativa 1 (10 minutos) 

 Você consegue explicar a linha de autoridade na OISS? 

 Como nós devemos resolver disputas ou desentendimentos sobre decisões nos centros ou 

regiões? 
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 Os dirigentes são selecionados, não eleitos. Qual o processo utilizado para selecionar um 

novo dirigente? 

 

Segundo Palestrante: 3 áreas, Jovens Adultos, Mulheres, Comitês Especiais (15 minutos) 

 Coordenações de Devoção, Serviço e Educação – suas tarefas e responsabilidades 

 Programa para Jovens Adultos e Mulheres 

 Comitês e Unidades Especiais; Fundações, Unidades Médicas, Mídia, TI, Alcance 

Público, Ajuda Humanitária, etc. 

 Educação em Valores Humanos Sathya Sai (EVHSS), Institutos de Educação Sathya 

Sai e Escolas Sathya Sai (sob o Comitê de Educação Internacional) 

 Todas as partes devem trabalhar em conjunto de forma cooperativa e amorosa 

 

Sessão Interativa 2 (10 minutos) 

 Como um presidente de centro cria e inspira colaboração com respeito/consideração entre 

as diferentes áreas? 

 Como inspirar membros individualmente a se envolverem mais nas atividades do Centro? 

 Quais as principais qualidades que você vê na Organização? 

 Como nós resolvemos desarmonia entre indivíduos quando ela surge? 

 Como promover disciplina e união em todos os níveis da Organização? 

 

Diretrizes para diversos tópicos estão disponíveis no seguinte endereço: 

• http://sathyasai.org/about-us/organisation/guidelines 
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Módulo 4 

Unidade 
 

“Quando os indivíduos mudarem, a sociedade mudará; e quando a sociedade mudar, o mundo todo 

mudará. O bem estar do indivíduo está ligado ao bem estar da sociedade como um todo. Unidade é 

o segredo do progresso social e servir à sociedade é o meio de promover isso”. 

Sathya Sai Speaks,vol. 1, pg. 29 (1983) 

“Tolerância é um potente instrumento... essa é a razão porque escritura recomenda tolerância 

coletiva como o princípio da busca espiritual. Qual o significado interno? Deixe-nos viver em 

harmonia. Deixe-nos crescer juntos. Deixe-nos apreciar o conhecimento que nós conquistarmos 

juntos. Deixe-nos viver em completa harmonia sem nenhum desentendimento”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 26, pg. 26 (1993) 

Este módulo irá examinar e refletir sobre o papel do voluntariado em uma definição amorosa e 

espiritual de unidade e como isso influencia a motivação individual, a dinâmica do grupo, assegura 

o engajamento e a arte sutil de refletir e reconhecer. “Unidade na diversidade” desenvolve nossa 

habilidade de equilibrar diversidade individual e cultural, de construir relações fortes e administrar 

conflitos com união, amor e compreensão por meio do serviço ao próximo. 

 

Primeiro Palestrante: A Unidade – a essência da filosofia de Sathya Sai (15 minutos) 

 A espiritualidade conduz o indivíduo a compreender a unidade de todos os seres 

 A crença de que Deus é a verdade interna de cada coisa e cada ser  

 Existe apenas um Deus, a Suprema Divindade, que está presente em todos os seres 

 O Uno torna-se muitos; cada um dos muitos é real apenas devido ao Uno que forma sua 

essência 

 Somente a união irá gerar o amor universal 

 Irmandade dos homens e Paternidade de Deus 

 Todas as religiões são faces de uma Única Verdade 

 Deus é onipotente, onisciente e onipresente 

 O coração físico fica do lado esquerdo, o coração espiritual fica do lado direito. Siga apenas 

o direito. 

 

Sessão Interativa 1 (10 minutos) 
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 Nós podemos definir unidade em uma perspectiva pessoal e coletiva? 

 Como nós podemos nos tornar exemplos dos ensinamentos de Sathya Sai, demonstrando 

unidade na diversidade? 

 Qual a natureza prática da filosofia de Sathya Sai em sua jornada espiritual? 

 

Segundo Palestrante: Aplicação do princípio da unidade (15 minutos) 

 É o amor que afasta o sentimento de separatividadee promove o sentimento de unidade. 

 Unidade é o segredo do progresso social e o serviço à sociedade é a forma promovê-la. 

 Independentemente do país a que pertencer, nutra amor por ele. Todos são um, seja igual 

para com todos. 

 Cultive o sentimento de unidade e não critique nenhuma fé ou religião. 

 Se você nutrir o sentimento de que o mesmo Atma (alma) reside em todos, será capaz de 

amar a todos. 

 Deixe os diferentes tipos de fé existirem, deixe que florescerem. Deixe a glória de Deus ser 

cantada em todas as línguas... 

 Se alguém encontra falha na fé alheia, ele insulta sua própria fé. 

 Acredite na paternidade de Deus e na irmandade dos homens. 

 Reconheça que Sai reside em cada coração e tudo será doce e suave para você. 

 

Sessão Interativa 2 (10 minutos) 

 Como o serviço à sociedade promove a unidade? 

 Quando precisamos guiar uma equipe com unidade, quais os princípios mais relevantes? 

 O que precisa ser feito para assegurar a unidade nesse processo? 
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Módulo 5 

Dirigentes: “Primeiro Ser, depois fazer” 
 

“Vocês são dirigentes e, assim, têm a responsabilidade de praticar, em sua própria vida, as regras, 

restrições e recomendações estabelecidas por mim”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 11 pg. 3 (1971) 

“Seja um exemplo para os demais. Não espalhe conselhos sem a autoridade de quem já teve 

experiência prática. Ame, coopere, ajude e sirva”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 9, pg. 35 (1969) 

“Para alcançar a libertação, o homem deve ir além dos caprichos da mente; ele precisa seguir a 

voz interna (antah-karana)”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 30, pg. 26 (1997) 

Este módulo examina o caráter espiritual e pessoal desejável e as qualidades de um dirigente para 

que ele possa ser um exemplo para os demais quando realizando seus deveres. 

 

Primeiro Palestrante: Primeiro Seja! O dirigente como exemplo (15 minutos) 

 É verdadeiro. 

 Ama e respeita a todos. 

 Tem fé inabalável no Avatar Sathya Sai. 

 É leal à Organização Sathya Sai e seus objetivos. 

 Não machuca ninguém com fala ríspida ou com críticas públicas. 

 Mantém sua equanimidade, mesmo em situações desafiadoras. 

 Reconhece que um dirigente é um servo dos membros. 

 Pratica o que prega. 

 Não irá comandar, apenas persuadir e aconselhar; seja humilde diante da majestade de Sai, 

presente em cada um. 

 Compreende que a nossa vida é a mensagem d’Ele. 

 

Sessão Interativa 1 (10 minutos) 
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 O que é um bom caráter e quais são as qualidades mais importantes em um dirigente 

exemplar? 

 Porque ter um bom caráter tem um lugar de tamanho destaque em papéis de liderança? 

 Quais qualidade em um dirigente têm o poder de inspirar os demais? 

 

Segundo Palestrantes: Depois faça! (15 minutos) 

 “Você é solicitado a cumprir seu dever em toda a extensão da tarefa” (Sathya Sai) 

 Pratique cada ato como uma oferta a Sathya Sai, sem se exaltar pelo sucesso ou 

desmotivar pela derrota. 

 Não desperdice o tempo, ocupe-se de ações para o bem da sociedade. 

 Destaque a importância do Amor a Deus, Temor ao Pecado e Moralidade na Sociedade. 

 O serviço realizado de coração pode gerar grandes resultados. Sirva com amor. 

 A disciplina é um meio essencial para atingir um fim, seja ele qual for. 

 Seja humilde entre as outras pessoas, com amor no coração, suavidade na fala e doçura 

em seus atos. 

 Aceite a sabedoria coletiva como melhor do que a individual, utilizando uma abordagem 

consultiva. 

 Trabalhe com afinco e, mais importante ainda, trabalhe em conjunto com os outros, em 

parentesco amoroso. 

 O que você sente é mais importante do que o que pensa. 

 

Sessão Interativa 2 (10 minutos) 

 Como podemos demonstrar bons exemplos dos ensinamentos de Sathya Sai Baba em 

nossos programas de engajamento nas comunidades e na sociedade em geral? 

 Quais são os desafios específicos, as estratégias e as virtudes que devemos manter em 

mente quando estivermos trabalhando como voluntários e interagindo com grupos fora da 

OISS? 

 Porque exibir um bom caráter e lidar com pessoas de forma amorosa é mais importante que 

conhecimento e habilidade técnica? 
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Módulo 6 

Comunicaçãoamorosa: Pessoal e Organizacional 
 

“Para se promover harmonia, a primeira regra que vocês devem seguir é controlar a língua. Não 

expressem imediatamente todos seus pensamentos; selecionem, ponderem, e só então falem. 

Falem com suavidade, com doçura, sem malícia em seus corações; falem como se estivessem se 

dirigindo a Sai que reside em todos”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 5 pg. 15 (1965) 

 

Primeiro palestrante: Comunicação Pessoal (15 min) 

 Esforce-se para falar respeitosamente e com amor em todos os momentos. 

 Se sua mente se agitar, fique em silêncio. 

 Seus pensamentos, palavras e ações devem estar em harmonia. 

 Seu estado mental se reflete inevitavelmente em sua face, em suas palavras, em seu tom 

de voz, em seus gestos e postura corporal. Tanto quanto possível, mantenha sua mente 

livre de pensamentos irritados e negativos. 

 Boa comunicação envolve ouvir com cuidado e respeitar as opiniões dos outros. 

 Dê tempo suficiente para as pessoas refletirem interiormente antes de você expressar sua 

visão ou oferecer conselho. 

 Não reaja a provocação ou crítica. Reconheça a crítica e agradeça ao crítico por seu 

conselho. 

 Moderação na fala é uma parte importante da boa comunicação 

 Tenha uma perspectiva otimista sempre, pois Swami é o Diretor. 

 Esteja sempre feliz, lembrando que Deus está dentro de você e em todos os lugares, e que 

tudo que acontece é para seu próprio bem. Deus é o Diretor de tudo. 

 

Sessão interativa 1 (10 min) 

 Como se podem melhorar todos os níveis de comunicação – palavras, linguagem corporal, 

ações e sentimentos – quando nos comunicamos com os outros? 

 Como podemos reconhecer e manifestar nossa própria divindade e a divindade dos outros 

quando nos comunicamos? 
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Segundo palestrante: Comunicação dentro da OISS (15 min) 

 Busque a orientação e as bênçãos de Swami antes de todas as reuniões. 

 Elogie em público, critique em particular – dar reconhecimento é uma parte vital da boa 

liderança.  

 Considere as falhas dos outros como sendo insignificantes, e as suas como sendo muito 

grandes, e faça todo esforço para corrigir seus erros. 

 Siga o protocolo dos e-mails. Confirme o recebimento de mensagens. 

 Toda rede da OISS deve ser usada somente para comunicação pertinente à Organização. 

 Toda informação para difusão deve ser repassada rapidamente, se possível dentro de 48 

horas. 

 Nos e-mails, somente adicione cópias às pessoas que têm necessidade de se envolver no 

assunto. Cuidado em usar o botão “Responder a todos”. 

 Se alguma correção for necessária, fale diretamente com o indivíduo. Não o faça através de 

um e-mail. 

 Escreva e-mails de forma concisa e use subtítulos para organizar o texto. 

 Antes de usar mídias sociais, esteja ciente das diretrizes dessa mídia social. 

 Quando participar formalmente de reuniões, faça uso de uma linguagem inspiradora com 

mensagens edificantes. 

 Quando estiver presidindo uma reunião, permita que todos tenham uma oportunidade 

razoável de falar. Respeite todas as opiniões. 

 Sorria mais! 

 O responsável por uma reunião deve divulgar com antecedência uma pauta do encontro 

antes dessa reunião. 

 Que suas palavras sejam poucas, justas e apropriadas. Uma fala suave acrescenta doçura 

à vida. Mesmo quando estiver em uma discussão, seja breve na fala, e polido no 

comportamento. 

 

Sessão interativa 2 (10 min) 

 Como podemos ser exemplos dos ensinamentos de Sathya Sai Baba quando nos 

comunicamos dentro da OISS? 
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 Como podemos minimizar os mal-entendidos e intensificar a autoestima e autoconfiança 

dos outros através de nossa comunicação? 

 Quais são as maiores armadilhas de uma comunicação pobre? Quais são as 

consequências? 
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Módulo 7 

Centros e Grupos Sathya Sai 
 

“O objetivo principal da Organização Sai é permitir que seus membros, servidores e dirigentes 

conduzam uma vida ideal, perfeita e feliz. Portanto devemos viver à altura dos elevados ideais da 

Organização e nos transformar em seres humanos ideais, e assim ajudar os outros a seguirem 

nosso exemplo”. 

Divino Discurso, 21 de novembro de 1988. 

Este Módulo delineia aquilo que se espera dos Centros e Grupos Sai como locais de aprendizado, 

amor e inspiração. Também delineia brevemente procedimentos de planejamento para atividades 

relativas aos Grupos/Centros. 

 

Palestrante 1: Encontros devocionais (15-20 min) 

 Os Centros/Grupos são locais onde praticamos, inspiramos e promovemos amor em um 

ambiente de amor. 

 Os Centros podem reservar uma pequena área para a venda de literatura Sai e outros 

materiais espirituais, fotos, DVDs etc., seguindo adequadamente as leis que controlam a 

venda de tais itens no país. 

 Para os encontros devocionais, um salão ou sala pública (sejam alugados ou de 

propriedade do Centro) é recomendado ao invés de uma propriedade privada. Quando de 

propriedade do Centro, esse salão deve ser utilitário e não servir como um templo; deve 

servir como uma base para a realização de serviço à comunidade. 

 Demonstrem a natureza universal da Organização Sai e dos ensinamentos de Sathya Sai 

na programação do Centro/Grupo e na decoração da sala. 

 O altar deve ser simples, com a foto de Swami e o logo com os 5 valores humanos, que são 

o cerne de todas as fés. Usar ou não calçado durante os encontros devocionais não é uma 

questão importante. 

 Homens e mulheres devem sentar-se separados. 

 É recomendado que se pratiquem os cantos devocionais para manter sua alta qualidade. 

 Deve-se ter disciplina para garantir que a programação comece e termine no tempo 

estipulado. 
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 É recomendado que orações de múltiplas fés sejam incluídas no programa. 

 Todos os membros devem se responsabilizar em dar as boas-vindas aos novos visitantes. 

 Uma curta palestra espiritual pode ser dada na conclusão do encontro devocional. 

 Rituais específicos de uma religião não devem predominar em um Centro/Grupo. Minimizem 

as práticas rituais. 

 As reuniões devem ser conduzidas levando-se em conta aspectos sensíveis da cultura local 

e restrições legais. 

 

Sessão Interativa 1 (10 min) 

Clarificação de questões geradas pelos participantes com relação às orientações gerais para o 

funcionamento dos Centros e Grupos. 

 

Palestrante 2: Planejando as Atividades nos Centros, Grupos e Regiões (15-20 min) 

 Designação dos dirigentes. São selecionados; não eleitos (conferir Diretrizes e Manual de 

Operações da OISS). 

 Reuniões para planejamento devem ser realizadas pelo menos a cada 3 meses para se 

decidir a respeito de todas as atividades. É esperado que os dirigentes e todos os membros 

ativos participem. Reuniões de planejamento são abertas a todos os membros. 

 Busquem chegar a um consenso. 

 Círculos de Estudo são fortemente encorajados (podem ser realizados depois de um 

encontro devocional ou em algum outro dia). 

 As 3 áreas principais (Serviço, Educação, Devoção), juntamente com as áreas dos Jovens 

Adultos, e das Mulheres, devem cooperar amorosamente em todos os programas do 

Centro. 

 De forma ágil, mantenham todos os membros informados das atividades do Centro, 

atividades da Região e da Organização Internacional. 

 Quando planejarem atividades, levem em consideração a cultura de sua comunidade/país. 

 Obedeçam estritamente às leis do país e sigam os procedimentos adequados relativos à 

venda de material Sai. 

 As necessidades de recursos e as finanças de um Centro ou da Região devem ser 

determinadas nas reuniões trimestrais. 

 Contribuições financeiras devem ser voluntárias, sem qualquer solicitação a qualquer 

momento. 
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 É preciso transparência nos relatórios financeiros. Todos os gastos e informes de entrada 

devem estar disponíveis a todos os membros ativos, sem se dar nome aos doadores. Isso 

pode ser compartilhado em encontros trimestrais ou anualmente. 

 

Sessão Interativa 2 (10 min) 

Clarificação de questões e/ou reflexões dos participantes com relação às orientações gerais para o 

planejamento e condução das atividades dentro dos Centros, Grupos, e na Região. 
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Módulo 8 

Serviço: Trabalho é Adoração 
 

“Ame a todos, sirva a todos. Ajude sempre, nunca fira”. 

Revista Sanathana Sarathi, julho de 1994, pg. 170 

“Mostro todo esse entusiasmo para ensiná-los a atitude correta ao se realizar seva (serviço), pois o 

Amor se expressa como seva; o Amor cresce através de seva; o Amor nasce no ventre de seva. E 

Deus é Amor”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 10, pg. 23 (1970) 

 

Primeiro Palestrante: Amor desinteressado como Prática Espiritual (15 min) 

 O serviço à humanidade é serviço a Deus. 

 O serviço dá a oportunidade de se desenvolver empatia por aqueles mais desafortunados, 

de ajudar a reduzir o ego, e de abrir o coração daqueles que servem. 

 O serviço realizado como um grupo revela a alegria do trabalho comunitário e reduz o senso 

do ego individual. 

 Nenhum serviço oferecido de coração é pequeno. 

 Dirigentes devem se considerar como servidores da sociedade. 

 Primeiro sirva sua própria família, então sirva sua comunidade mais próxima, e só então 

sirva a sociedade amplamente. 

 Gastos das atividades de serviço devem ser mantidos dentro dos limites dos recursos 

disponíveis. 

 Realize o serviço na mesma localidade toda semana, para que aqueles que estão sendo 

auxiliados possam se tornar conhecidos de quem serve. Os devotos então encontrarão 

formas adicionais para ajudar certos indivíduos, e o amor crescerá. 

 Ao se buscar fundos para atividades de serviço, identifiquem as necessidades do orçamento 

– as contribuições não devem ser solicitadas, e devem ser voluntárias. 

 O serviço é um trabalho de 24 horas. 

 O tempo oferecido como um dirigente da Organização Sai também é um serviço. 

 Lembrem-se sempre de que é Swami quem faz! 
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Sessão Interativa 1 (10 min) 

 Como podemos ser modelos exemplares dos ensinamentos de Sathya Sai Baba ao nos 

engajarmos em atividades de serviço? 

 Como o serviço desinteressado promove nossa própria transformação espiritual? 

 

Segundo Palestrante(s): Programa de Mulheres; Programa de Jovens Adultos, e Unidades 

Médicas 

“Compreendam que o propósito da vida é conhecer, através do amor, a Encarnação do Amor, ou 

seja, Deus, e demonstrar através de seu próprio Amor que você O conheceu”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 13, pg. 9 (1975) 

Programa de Mulheres3 (10 min) 

 Baba reconhece o grande status das mulheres como sendo encarnações do sacrifício e 

amor. 

 Encoraja-se que as mulheres estejam disponíveis a ocupar todos os cargos da 

Organização. 

 A mãe é o primeiro professor, e as mulheres sobressaem-se como excelentes professoras. 

 As mulheres devem se reunir em muitas atividades, assumindo vários papeis: para avançar 

seu crescimento espiritual, para serem líderes exemplares em suas famílias, na 

Organização e na sociedade. 

 

Programa de Jovens Adultos (10 min) 

 Os Jovens Adultos (de 18 a 40 anos) compartilham seu amor e alegria pelos ensinamentos 

de Sathya Sai Baba. 

 Devem cultivar habilidades para a vida, habilidades de liderança e autoconfiança com base 

na prática dos 5 valores humanos. 

 Os Jovens Adultos se associam/colaboram com outros Jovens Adultos de mentalidade 

semelhante e que são guiados por elevados ideais espirituais. 

 Devem aprender a se engajar e servir o mundo através das lentes dos ensinamentos de 

Sathya Sai. 

                                                             

3 A Área de Mahilas (Mulheres) é uma subdivisão comum nas Organizações Sathya Sai da Índia, mas pouco 

comum no mundo ocidental [N.T.]. 
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 Devem se preparar para se tornar líderes da nova geração, dentro da Organização e na 

sociedade. 

 

Unidades Médicas (10 min) 

 As Unidades Médicas devem se reportar ao Comitê Médico da OISS, através do 

Coordenador das Unidades Médicas da Zona correspondente. 

 Deve oferecer aos profissionais médicos a oportunidade de servir aos necessitados de 

forma gratuita. 

 Devem manifestar cuidado profissional amoroso e compassivo a todos. 

 Todos os membros do time e seus colaboradores são igualmente importantes. 

 

Sessão Interativa 2 (10 min) 

 Como podemos promover o sentimento de servir a Deus naqueles que estão sendo 

servidos? 

 Como nos lembrar de que o serviço é voltado para a redução do ego? 

 Quais os benefícios essenciais do serviço desinteressado? 
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Módulo 9 

Devoção e Educação 
 

“Eu Me instalo onde Meus devotos cantam”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 1, pg. 29 (1960) 

“O canto devocional em grupo tem um propósito distinto das orações individuais silenciosas. É um 

esforço conjunto em uma prática espiritual, a fim de superar os seis inimigos do homem: a luxúria, 

a raiva, a cobiça, o apego, o orgulho e o ódio”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 13, pg. 8 (1975) 

“A Educação Espiritual Sai é a base primária para o grandioso movimento de restauração da 

retidão (dharma) no mundo... O ideal almejado é educar uma geração de meninos e meninas que 

tenham uma consciência limpa e clara. O currículo propriamente dito não é tão importante quanto a 

criação de uma atmosfera em que hábitos e ideais nobres possam crescer e frutificar”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 14, pg. 3 (1978) 

 

Primeiro palestrante: Área de Devoção (15 min) 

 O objetivo da Área de Devoção é encorajar a transformação dos membros, nutrindo a sua 

devoção a Deus e o seu conhecimento sobre os ensinamentos de Sathya Sai e sobre a 

unidade de todas as religiões. 

 O Coordenador de Devoção promove práticas de canto devocional para assegurar 

qualidade. 

 O Coordenador de Devoção apresenta propostas de programas e atividades no encontro 

trimestral de planejamento do Centro. 

 Encorajar todos a fazer um esforço para compreender o significado dos cantos e preces. Se 

não compreendidos, os cantos são só “murmúrios misteriosos” (palavras de Sathya Sai). 

 Encorajar a composição de canções nas línguas locais, que reflitam a cultura e as tradições 

locais. 

 O canto devocional deve ser realizado em um horário conveniente para os membros. 

 Ajudar os membros a compreender os benefícios da meditação e a praticá-la. 

 O Coordenador de Devoção não deve impor suas visões, mas deve aceitar a sabedoria 

coletiva dos membros. 
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Sessão interativa (10 min) 

 Discutir o serviço oferecido pelos puxadores. 

 Quais princípios deveriam ser seguidos para garantir encontros devocionais espiritualmente 

enriquecedores? 

 

Segundo palestrante: Área de Educação (15 min) 

 Círculos de estudos nos Centros e Grupos são uma parte importante da Área de Educação, 

devendo os tópicos focar na prática de valores humanos na vida diária. O objetivo é a 

transformação pessoal. 

 Aulas de Educação Espiritual Sai (EES) são primariamente para os filhos dos membros da 

Organização Sai. 

 Aulas de EES devem focar em Sathya Sai Baba enquanto Avatar, em Seus ensinamentos e 

na educação em valores humanos (EVH). Aulas de Educação em Valores Humanos Sathya 

Sai (EVHSS) podem ser oferecidas para crianças cujas famílias não participem da 

Organização Sai, e isso pode ser feito em conjunto com o Instituto de Educação Sathya Sai. 

 O treinamento dos professores de EES antes que comecem a ensinar garante a qualidade. 

 Professores de EES devem estar totalmente alinhados com as diretrizes da Organização 

Sai e suas metodologias de ensino. 

 Onde o número de membros ativos é baixo, o Centro pode se associar com um Centro 

maior para seu programa de EES. 

 

Sessão interativa 2 (10 min) 

 Qual é o papel do Coordenador da Área de Educação em promover o interesse em EES no 

seu centro? 

 Como os centros podem estimular a bondade inata nas crianças, criando um ambiente em 

que o caráter possa florescer? 

 Como encorajamos os pais a que seus filhos participem das aulas de EES e EVHSS? 
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Apêndice A 

Discursos Chave 
 

Os links seguintes contêm Discursos de Sathya Sai que são inspiradores para os dirigentes. 

Recomenda-se fortemente que sejam lidos antes de se assumir um cargo como dirigente. 

Serviço Sathya Sai4 

Sathya Sai Speaks (SSS) vol. 7, cap. 18; http://sssbpt.info/ssspeaks/volume07/sss07-18.pdf 

O Coração da Organização 

SSS vol. 8, cap. 44; http://sssbpt.info/ssspeaks/volume08/sss08-44.pdf 

Por que organizar?5 

SSS vol. 13, cap. 20; http://sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-20.pdf 

Chamado aos Membros dos Centros 

SSS vol. 15, cap. 17; http://sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-17.pdf 

Lições em Seva Sadhana 

SSS vol. 15, cap. 31; http://sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-31.pdf 

Os cinco dedos 

SSS vol. 15, cap. 32; http://sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-32.pdf 

A morte: uma jornada bem-vinda 

SSS vol. 8, cap. 6; http://sssbpt.info/ssspeaks/volume08/sss08-06.pdf 

A Revelação, Divino Discurso na Primeira Conferência Mundial, 17/05/19686 

http://sssbpt.info/collections/divine-nectar.pdf 

Proclamação de Sai rejeitando intermediários 

SSS volume 5, capítulo 18; http://sssbpt.info/ssspeaks/volume05/sss05-18.pdf 

 

                                                             

4 Disponível em português: https://docs.wixstatic.com/ugd/572ee8_abfad40e5bf3445180ff42493fcb4656.pdf 

5Disponível em português: https://docs.wixstatic.com/ugd/572ee8_f0c6983030f84ec6b0c2d1cf2fcdfa28.pdf 

6Disponível em português: https://docs.wixstatic.com/ugd/572ee8_0131c07d040046719b3de11634b62b7e.pdf 
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Apêndice B 

Páginas Eletrônicas 
 

Páginas eletrônicas inspiradoras e informativas usadas na produção deste programa são listadas 

abaixo. 

Os facilitadores e palestrantes para os 9 Módulos devem se familiarizar com o material dessas 

páginas, que pode ajudá-los em sua própria jornada de iluminação e assisti-los a orientar os outros. 

Muitas dessas páginas têm links adicionais para outros materiais úteis e enriquecedores. 

Página da Organização Internacional Sathya Sai (OISS) 

http://sathyasai.org 

Visão geral da OISS, incluindo um vídeo curto 

http://sathyasai.org/about-us/organisation 

Relatório Anual para o ano presente, e arquivo dos relatórios de anos anteriores 

http://sathyasai.org/organisation/annual-report 

Material de apoio para dirigentes da OISS 

http://sathyasai.us/resources 

Diretrizes da OISS para diversas áreas, tais como a operação de Centros, peregrinações em grupo, 

etc. 

http://sathyasai.org/about-us/organisation/guidelines 

Manual de Operação para Centros e Grupos 

http://sathyasai.org/guidelines/operationsmanual 

Carta de Sathya Sai Baba a Seu irmão descrevendo Sua missão (inclui vídeo) 

https://sathyasai.org/writing/bhagawan-sri-sathya-sai-babas-letter-to-his-brother 

Logo oficial da OISS com arquivos que podem ser baixados 

http://sathyasai.org/ssio-logo 

A Rádio Sai tem numerosos materiais de áudio e vídeo, incluindo transmissões ao vivo de eventos, 

além de numerosos artigos e entrevistas. 

http://radiosai.org 
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Apêndice C 

Citações de Discursos e Textos de Sathya Sai Baba 
 

Módulo 1 – O Avatar Sathya Sai, Sua Vida e Ensinamentos 
 

“Eu vim para consertar a antiga estrada que leva a Deus”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 2, pg. 36 (1962) 

“Eu sou Você; Você sou Eu; essa é a Verdade. Não há distinção”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 10, pg.16 (1970) 

“Minha casa é seu coração”. 

Sathya Sai Speaks,vol. 7, pg. 45 (1968) 

“Eu vim para gravar um capítulo dourado na história da humanidade, em que a falsidade declinará, 

a verdade triunfará e a virtude reinará. Então, será o caráter que conferirá poder, não o 

conhecimento ou o talento inventivo ou a riqueza. A sabedoria será entronada nos conselhos das 

nações”. 

Sathya Shivam Sundaram parte 3, pg. 23 

“A totalidade da energia divina veio à humanidade como Sathya Sai para despertar a divindade 

dormente em cada ser humano. Eu não os abandonarei. Eu vim para ajudar, para acompanhar e 

para carregá-los. Eu jamais poderia abandoná-los. Nunca deixarei meus filhos; mas serei muito 

grato a cada filho meu que ajudar em minha tarefa”. 

Meu Baba e Eu (pelo Dr. John Hislop), pg. 170 

“Vocês estão Me ouvindo e o que estão ganhando com isso? Vocês concordam que lhes dou 

alegria, não é verdade? Bem, o que vocês Me dão em retorno? Deem-Me a prática daquilo que 

lhes digo, pratiquem o que eu ensino. Isso é o bastante. É tudo que peço”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 3, pg.30 (1963) 

“Eu sei que vocês têm o entusiasmo para levar a Minha Mensagem para as pessoas deste país e 

de outros países. Deixem-Me lembrá-los de que a melhor forma de fazer isso, a única que pode ter 

sucesso, é traduzindo a Mensagem em suas próprias vidas. Seus pensamentos, palavras e ações 

devem estar saturados com a Mensagem. Então, ela se espalhará sem esforço e de modo eficaz, e 

a face de todo o mundo será transformada”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 8, pg.19 (1968) 
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“Eu sou a encarnação de todas as formas que o homem atribuiu à Divindade a fim de adorá-la eu 

seu coração. Eu não tenho nome. Todos os nomes são Meus... Eu responderei a qualquer nome 

que vocês Me deem... Não existe lugar que não possa ser identificado como Meu... todos os 

lugares são Meus. Eu sou o impulsionador em cada coração... Minhas palavras prevalecerão... 

Tudo é Minha leela (jogo divino)... Cada leela minha tem um significado interno... Eu sou a 

testemunha do tempo e do espaço. Quando você ama a si mesmo, está amando a Mim... você não 

pode fugir de Mim, negar-Me ou depreciar-Me. Eu vim para movimentar a mente do homem e 

purificá-la. Eu sou Deus... vocês também são Deus!” 

Loving God (pelo prof. Kasturi), pg. 362. 

“Quando as pessoas atentam às minhas palavras, Eu estou pronto para ajudá-las de todas as 

formas e conceder felicidade. Eu não faço nada tendo em vista interesses próprios. Essa é Minha 

Verdade”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 28, pg.2 (1995) 

“Dentro das linhas que já lhe são familiares, continue a adoração do Deus de sua escolha; então 

você perceberá que está se aproximando mais e mais de Mim. Pois todos os Nomes são Meus e 

todas as Formas são Minhas. Não há necessidade de mudar sua escolha depois de Me ver e 

ouvir”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 5, pg.22 (1965) 

“O Avatar se comporta de forma humana para que a humanidade possa sentir afinidade com Ele, 

mas Ele se eleva a alturas sobre-humanas para que a humanidade possa aspirar àquelas alturas”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 3, pg.9 (1963) 

“Muitos hesitam em acreditar que as coisas melhorarão, que a vida será feliz para todos e que será 

plena de alegria, e que a Era Dourada ocorrerá novamente. Deixem-Me assegurar-lhes de que este 

Dharma Swarupa, este Corpo Divino, não veio em vão. Ele será bem sucedido em evitar a crise 

que se apresenta à humanidade”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 5, pg.11 (1965) 

“A glória, fama e santidade de Swami não foram alcançadas por publicidade. Elas são o resultado 

das ações de Swami. Não tenho interesse em publicidade. Apenas a ação conta. O que é 

alcançado por meio de publicidade desaparece por meio de publicidade”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 27, pg.9 (1994) 

Módulo 2 – A Organização Internacional Sathya Sai  
 

“O objetivo único da Organização Sathya Sai é capacitar o homem a descobrir sua Divindade inata, 

a recuperar sua autoconfiança e fé em Deus. O poder e a força advindos da fé no Ser Supremo e 

da fé em Deus serão duradouros e servirão sempre de apoio. O objetivo da Organização Sai é 



38 

 

 

fazer que as pessoas novamente se tornem conscientes dessa verdade e vivam nessa 

consciência”. 

Revista Seva Dal, abril de 1983 

“Eu não preciso de templos e igrejas. Não preciso de rituais como yagnas e yagas (adoração 

ritualística). Nossas ações são nossas oferendas (yagnas) e o serviço constitui nossos rituais. 

Portanto, nossas Organizações não devem se dedicar a atividades que angariem recursos para 

templos e rituais. Eu tenho dito repetidamente que não devemos ter interesse ou relação com 

dinheiro. Estamos associados apenas com a boa conduta e o caráter... Nosso único negócio é o 

compartilhamento de amor”. 

Divino Discurso, 21 de novembro de 1988 

“A meta principal da Organização Sai é capacitar os membros, trabalhadores e dirigentes a 

conduzir vidas ideais, perfeitas e felizes. Portanto, devemos viver de acordo com os nobres ideais 

da organização e nos transformar em seres humanos ideais, ajudando assim os outros a seguir 

nosso exemplo”. 

Divino Discurso, 21 de novembro de 1988 

“Por meio do sentimento de unidade, da prontidão para o sacrifício e da suavidade da compaixão, 

todos os objetivos podem ser alcançados. Assim, a Organização Sathya Sai deve ir em frente, com 

entusiasmo sincero, no campo do serviço”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 15, pg.31 (1981) 

“Sai decidiu transformar o indivíduo e a sociedade, promovendo essa regeneração mútua por meio 

da ação de um no outro. Para isso se deu a formação desta Organização Sai e o estabelecimento 

de suas unidades em todos os países, para a sublimação do humano no divino”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 12, pg.23 (1974) 

“Promovam a harmonia entre os membros. Vocês não podem evitar fazer distinções como 

presidente, coordenador, membro, etc., mas essas distinções são apenas funcionais e não têm 

lugar no plano espiritual. Deus está presente igualmente em todos, desde o presidente até o 

membro comum. Vocês devem reconhecer essa unicidade”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 28, pg.30 (1995) 

“Se todos em nossa Organização Sathya Sai se dedicarem ao serviço aos pobres e necessitados, 

sem qualquer fanfarra ou exibicionismo, eles estarão dando expressão a seu sentimento de 

irmandade divina e colocando os ensinamentos de Sai em prática”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 14, pg.56 (1980) 

“Muito em breve, a glória de Sai se espalhará para todas as partes do mundo. Ela aumentará em 

mil vezes. A razão é a bondade essencial da missão de Sai. Ela é totalmente livre de mácula. Cada 
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ato é feito a partir da mais pura das intenções. Tudo que é dito tem base na Verdade. Todas as 

atividades são conduzidas sem dependência em pessoas externas”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 26, pg.34 (1993) 

Módulo 3 – Estrutura da OISS: Papeis e Responsabilidades 
 

“A conquista do amor de Deus deve ser o principal objetivo dos membros da Organização Sai”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 28, pg. 30 (1995) 

“Amor, respeito, tolerância, cooperação mútua, paciência – isso deve fluir do coração de cada um 

para todos. Não deve haver nenhuma ânsia de arrancar um cargo do alcance do outro ou de retê-lo 

quando outra pessoa está pronta para esse cargo”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 10, pg. 35 (1970) 

“De que modo você Me oferece Ananda (bem-aventurança)? Levando o que Eu digo ao coração e 

colocando isso na prática diária. Se você decide mover-se para o que é elevado, mas é atraído 

para o que é baixo, você trai a si mesmo. Melhore o seu caráter e sua conduta; quando seus 

sentimentos se tornarem limpos e seus impulsos, puros, você poderá ver Minha Forma em sua 

Realidade. Eu devo dizer-lhe em poucas palavras: torne livre de maldade a inteligência que precisa 

Me compreender; que ela se torne reta e aguçada”. 

Sathya Sai Speaks,vol. 1, pg. 31 (1960) 

“Novamente, vocês devem trabalhar juntos com alegria, como irmãos e irmãs. Quando surgem 

diferenças de opinião entre vocês, como o serviço pode ser feito com atenção uniforme e 

entusiasmo? Vocês devem reconciliar tais diferenças silenciosamente e com amor, e colocar o 

serviço à frente dentre as suas atividades”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 15, pg. 32 (1981) 

“O presidente, o vice-presidente e o secretário devem ser mais dedicados do que os membros 

neste empenho e devem ser exemplos para os demais. Esses cargos não devem ser encarados 

como posições de autoridade ou ‘prêmios’ pela devoção. Eles devem ser aceitos com humildade e 

executados com amor aos membros e ao público”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 8, pg. 20 (1968) 

“Os membros da Organização Sai devem cultivar certas práticas desejáveis. Por exemplo, devem 

regular sua dieta, porque o nosso alimento influencia nossos pensamentos. Devem deixar o fumo e 

as bebidas intoxicantes. Isso é prejudicial à saúde. Também devem desistir de comer carne, 

porque comer animais promove tendências animais. O quarto mal que deve ser abandonado é o 

jogo. Aqueles que tomam o caminho espiritual devem evitar tanto quanto possível essas quatro 

práticas nocivas”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 28, pg. 34 (1995) 
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“Restrições, regras e autocontrole são as estradas reais que levam à meta da autorrealização. Elas 

não são somente para refreá-los, limitá-los ou controlá-los. Todos têm uma alma (Atma), porém a 

mente vagueia e fica agitada. Vocês devem aderir a essas regras a fim de controlar tais 

perambulações da mente”. 

Revista Seva Dal, fevereiro de 1981, pg. 8 

“Mesmo se você não pode ajudar, você pode pelo menos falar gentilmente. Isso significa que você 

tem que limpar o seu discurso do cinismo e do sarcasmo e ser sempre sincero e doce”. 

Sathya Sai Speaks,vol. 14, pg. 13:22 (1978) 

“Nenhuma boa ação pode ser desperdiçada. Levando a sério o que digo e colocando em prática o 

que ensino e os 9 Códigos de Conduta, melhore seu caráter e sua conduta. Quando seus 

sentimentos estiverem limpos e seus impulsos se tornarem puros, então você poderá ver Minha 

verdadeira forma. Eu vou contar o segredo de maneira breve: deixe a sua inteligência, a sua 

faculdade de discernimento, ser livre de distorção e se tornar perspicaz e pura”. 

Ensinamentos de Sri Sathya Sai Baba, pg.59 

“Se você sente qualquer dúvida com relação à adequação ou conveniência destas instruções, 

converse sobre elas em separado com os líderes, em um espírito de amizade. Não desconsidere 

nem modifique essas instruções de qualquer jeito. O líder tem que prestar atenção à situação 

global, que pode não ser tão clara para você”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 13, pg. 18 (1975) 

Módulo 4 – Unidade 
 

“Todo trabalhador desta Organização deve se livrar da ideia de separatividade ou distinção entre 

uma pessoa e outra, com base em classe social ou credo, pobreza ou riqueza. Ele dever estar 

sempre ávido por compartilhar as tristezas – e o que é mais difícil – as alegrias dos outros”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 10, pg. 32 (1970) 

“Você melhorou de alguma forma? Houve algum refinamento em você? Você está participando 

dessas atividades com toda a sinceridade, com um sentimento de convicção e amor profundo, ou 

está continuando por causa de alguma imposição alheia, só para participar? Você tem que se 

colocar essas questões e buscar respostas dentro de si...Aqueles que estão liderando devem, eles 

mesmos, seguir; aqueles que comandam devem, eles mesmos, fazer o que esperam que os outros 

façam”. 

Revista Seva Dal, abril de 1983, pg.6 

“Cada novo dia deve ser celebrado para lembrar a todos sobre sua natureza divina e a unidade da 

existência”. 
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Sathya Sai Newsletter USA, verão de 1995, pg. 4 

“A tolerância é um potente instrumento...Por isso as escrituras recomendaram a tolerância coletiva 

bem no início da busca espiritual. Qual é o significado interno? Vamos viver e mover-nos em 

harmonia. Vamos crescer juntos. Vamos acalentar a sabedoria que adquirimos juntos. Vivamos em 

completa harmonia sem qualquer mal-entendido”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 26, pg. 26 (1993) 

“O universo é o corpo de Deus; cada partícula está preenchida com Deus, Sua glória, Seu poder, 

Sua inescrutabilidade. Acredite que Deus é a verdade interna em cada coisa e em cada ser. Ele é 

verdade, ele é sabedoria. Ele é eterno. Seja humilde diante das evidências de Seu poder e 

majestade”. 

Sathya Sai Speaks,vol. 12, pg. 34 (1974) 

“Quando os indivíduos se transformam, a sociedade também se transforma; quando a sociedade 

se transformar, o mundo inteiro se transformará. O bem-estar do indivíduo está ligado ao bem-estar 

da sociedade como um todo. A unidade é o segredo do progresso social e o serviço à sociedade é 

o meio de promovê-lo”. 

Divina Mensagem para o Simpósio Internacional em Roma, sobre o tema “Unidade é Divindade,” 

realizado em 30 e 31 de outubro de 1983. 

“Escolham homens e mulheres que tenham uma fé inabalável neste Avatar atual, com este nome e 

esta forma. Isso poupará as unidades de muitas complicações posteriores, decorrentes de 

lealdades que podem dissipar-se ou desviar as energias dos dirigentes. Os líderes destas unidades 

lideram porque eles têm a visão e o anseio, não porque eles têm os votos ou a carteira de 

dinheiro”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 10, pg. 1 (1970) 

“Há uma relação interna entre Natureza e Divindade. O oceano, a lua e o homem estão inter-

relacionados. Os cientistas deveriam desenvolver uma abordagem integral em relação à Natureza, 

ao Homem e ao Espírito. Só então eles poderão perceber a divindade subjacente que une o 

homem ao cosmos”. 

Sathya Sai Speaks,vol. 1, pg. 4 (1985) 

Módulo 5 – Dirigentes: “Primeiro Ser, depois Fazer” 
 

“SER é a fonte da liderança, o conjunto de tudo o que existe em uma pessoa, seus valores, 

qualidades e conhecimento, seu ser total”. 

Mahavakyas de Sai Baba sobre Liderança, p. 17 

“Entre as qualidades que compõem um caráter impecável, amor, paciência, tolerância, 

perseverança e caridade são as mais elevadas e têm que ser reverenciadas”. 
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Prema Vahini, cap. 1, pg. 3 

“Seja um servo, um servo de Deus; então toda força e alegria lhe serão acrescentadas. Se tentar 

ser um mestre, então você despertará inveja, ódio, raiva e ganância em todos à sua volta. Sinta 

que você é um instrumento em Sua mão; deixe que Deus o molde e use como só Ele sabe”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 8, pg. 44 (1968) 

“Somente um jovem com boas qualidades pode se tornar um bom líder. Ele deve participar de 

serviço social como uma preparação para a liderança. Todos deveriam compreender que sua 

felicidade está ligada à felicidade da sociedade como um todo”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 26, pg. 35 (1993) 

“Todos são um. Seja o mesmo para com todos. Não dê lugar a distinções de raça, credo ou nação. 

Há somente uma raça, a raça da humanidade. Há somente uma classe social, a classe da 

humanidade. Há somente uma religião, a religião da espiritualidade. Há somente uma língua, a 

língua do coração. Há somente um Deus, a suprema divindade que está presente em todos os 

seres e permeia o cosmos inteiro”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 28, pg. 12 (1995) 

“Todos têm o direito de adquirir o conhecimento dos valores humanos...Porém, isso não é 

suficiente. Todos devem praticar sathya, dharma, shanti, prema e ahimsa (Verdade, Conduta 

Correta, Paz, Amor e NãoViolência)”. 

Sathya Sai Speaks,vol. 19, pg. 5 (1986) 

“A pessoa deve adquirir aquele conhecimento que a torna imortal. É o conhecimento dos cinco 

valores humanos, a saber, sathya, dharma, shanti, prema e ahimsa”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 39, pg. 17 (2006) 

“Somente os cinco valores humanos – verdade, retidão, paz, amor e nãoviolência – conferem bem-

aventurança interior. Uma pessoa que cultiva esses cinco valores humanos será sempre feliz”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 42, pg. 17 (2009) 

“Verdade, retidão, paz, amor e nãoviolência são os cinco valores humanos a serem cultivados por 

um ser humano. Você aprende esses cinco valores humanos e os coloca em ação. Então, sua vida 

correrá suavemente”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 39, pg. 19 (2006) 

“Vocês têm um cargo [na Organização] e assim vocês têm a responsabilidade de colocar em 

prática, em suas próprias vidas, as regras, restrições e recomendações estabelecidas por Mim”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 11, pg. 3 (1971) 

“Este esforço não é por causa de Sai. Ele é feito através destas Organizações de Serviço de modo 

que os membros da Organização tenham a chance de prestar serviço e redimir-se”. 
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Sathya Sai Speaks, vol. 17, pg. 16 (1984) 

“Os dirigentes nesta Organização são líderes que carregam eles mesmos o peso, são guias que 

caminham ao longo do percurso que desejam que os outros trilhem. Eles não comandam nem 

punem; eles só podem persuadir ou aconselhar”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 14, pg. 13 (1978) 

 

Módulo 6 – Comunicação amorosa: Pessoal e Organizacional 
 

“A fim de promover a harmonia, a primeira regra que você deve seguir é controlar a língua. Não 

expresse todos os seus pensamentos de imediato; selecione, pondere e então fale. Fale 

suavemente, docemente, sem maldade no seu coração; fale como se você estivesse se dirigindo 

ao Sai que habita dentro de cada um”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 4, pg. 15 (1965) 

“Se alguém fala com você sobre qualquer assunto, tendo compreendido esse assunto 

erradamente, não pense em outras noções erradas que irão dar suporte a essa posição, ao 

contrário, considere somente o que é bom e doce no que a pessoa fala”. 

SandehaNivarini, cap.7, pg.32 

“Deve-se fazer o bem, falar a verdade e agir corretamente. Suponha que você esteja enfrentando 

um problema: não diga a verdade, não fale uma falsidade, apenas permaneça quieto. Esse é o 

caminho correto”. 

Sathya Sai Newsletter USA, primavera de 1995, pg.18 

“A crítica aos outros é um pecado muito grande. A crítica aos outros é como uma grande doença. É 

uma doença incurável. Não existe medicamento nenhum para esta doença. A crítica aos outros é 

como câncer. Não critique, comente ou faça observações sobre os outros, nunca. Nós nos 

metemos em várias dificuldades ao criticar os outros. Mantenha-se longe de criticar os outros”. 

Advaita através de Seva, vol. 2, pg. 10 

Divino Discurso, 21 de novembro de 1987 

“Falar demais também deve ser evitado. Fala em demasia diminui a memória e embota a 

inteligência. Portanto, não fale muito. Os outros podem tentar arrastá-lo para conversas sem 

propósito, porém evite-as com habilidade. Você nem sempre pode ajudar, mas pode sempre falar 

gentilmente! Fale só quando necessário, fale docemente, seja sempre cortês e nunca deixe de 

respeitar seus pais”. 

Chuvas de Verão em Brindavan, maio de 2000 
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"Cultive um temperamento doce e uma fala doce, o que é uma consequência natural. Fale sem 

raiva ou rancor, sem qualquer artificialidade ou formalidade, direto do coração. Daí, você estará 

espalhando alegria e amor entre todos”. 

Sathya Sai Speaks,vol. 3, pg. 24 (1963) 

“Seja educado, humilde e doce nas suas respostas aos comandos que você recebe. É imperativo 

ter uma disciplina rigorosa; nenhuma exceção ou concessão pode ser tolerada. Uma palavra, uma 

estrada – esse deve ser o lema”. 

Sathya Sai Speaks,vol. 10, pg. 23 (1970) 

“Fale a verdade, porém fale de maneira agradável. Simplesmente porque uma afirmação será bem-

vinda ao ouvinte, não fale para conseguir sua aprovação. Se falar a verdade for causar tristeza ou 

dor, mantenha-se em silêncio. Esse é o voto de verdade na vida diária comum. Não tenha 

hipocrisia ou maldade em seu discurso. Tanto a verdade desagradável quanto a falsidade 

agradável têm que ser evitadas”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 7, pg. 46 (1967) 

“A falsidade tornou-se a ordem do dia. A falsidade pode agradar os outros, mas não a sua 

consciência. Esforce-se para satisfazer sua consciência antes de satisfazer os outros. Sob todas as 

circunstâncias, siga o caminho da Verdade. Caso o pronunciamento da verdade possa levar a 

algum perigo, permaneça calado. 

Sathya Sai Speaks, vol. 35, pg. 4 (2002) 

“Quando uma palavra de alegria é dita a alguém que está afundado em desespero, isso lhe dá uma 

carga imensa de força.Quando uma palavra de desespero é dita a alguém extremamente forte e 

feliz, ele cai no chão tomado pela tristeza. Devemos adquirir o hábito de tornar nossas palavras 

doces, suaves e agradáveis”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 15, pg. 20 (1981) 

“Não fale mal dos outros. Não fale dos outros, mas, se você precisar, fale apenas das coisas boas 

deles. Todos são bons. Se você vê o mal neles, é porque existe o mal em você”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 9, pg. 9 (1969) 

“A mente do homem é como um disco de gramofone. Os bons e os maus pensamentos do homem 

estão indelevelmente gravados em sua mente e se revelam. Seus pensamentos e sentimentos são 

facilmente aferidos por um espectador... o rosto de um homem é como uma placa indicadora, 

revelando a direção na qual os pensamentos estão viajando”. 

Chuvas de Verão em Brindavan, 1993 
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Módulo 7 – Centros e Grupos Sathya Sai 
 

“Estou aproveitando todo este entusiasmo para lhes ensinar a atitude apropriada para prestar 

serviço (seva), pois o Amor se expressa como serviço; o Amor cresce através do serviço; o Amor 

nasce do ventre do serviço e Deus é Amor”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 10, pg. 23 (1970) 

“Eu considero que o serviço é a atividade mais importante dos Centros Sai, pois é a mais elevada 

forma de disciplina espiritual (sadhana) “. 

Sathya Sai Speaks vol. 11, pg. 35 (1971) 

“Em primeiro lugar, ficou decidido que o Centro Sathya Sai será, de agora em diante, a unidade 

principal da Organização. Unidades como “Satsang Sathya Sai”, “Educação Espiritual Sathya Sai”, 

“Círculo de Estudos Sathya Sai”, “Grupo de Bhajans Sathya Sai” e o corpo de Voluntários para 

serviço (Sathya Sai Seva Dal) serão subordinados ao Centro e supervisionados por ele. O Centro é 

o coração e as unidades são os membros. Estes últimos não podem agir de forma independente, 

sujeitos apenas às próprias regras”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 11, pg. 35 (1971) 

“Os Sathya Sai Seva Samithis (Centros Sathya Sai) devem ter em mente a palavra “Seva” (serviço 

altruísta) e abraçar o serviço ao próximo com entusiasmo. Seva deve objetivar a remoção do 

sofrimento físico, o alívio da agonia mental e a satisfação do anseio espiritual. Algumas regiões 

sofrem com inundações, outras, com secas. O Centro deve fazer esforços para levar auxílio aos 

que sofrem com estas e outras calamidades naturais”. 

Sathya Sai Speaks,vol. 7, pg. 18 (1967) 

“A meta principal da Organização Sai é permitir que seus membros, servidores e líderes tenham 

vidas ideais, perfeitas e felizes. Por isso devemos viver de acordo com os elevados ideais da 

Organização e transformar-nos em seres humanos ideais, auxiliando os demais a seguir nosso 

exemplo”. 

Divino Discurso, 21 de novembro de 1988 

“Entendam que o propósito da vida é conhecer a Personificação do Amor, ou seja, Deus, através 

do amor e demonstrar, com seu próprio amor que você O conhece”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 13, pg. 9 (1975) 

“Eu quero que cada Centro e cada unidade que o complementa esteja borbulhando de alegria pelo 

trabalho já realizado e entusiasmado com o trabalho a ser feito. Amor, respeito, tolerância, 

cooperação mútua, paciência – tudo isto deve fluir dos corações de todos”. 

Sathya Sai Speaks,vol. 10, pg. 35 (1970) 
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“O propósito da vida é desenvolver-se no amor, expandir este amor e fundir-se com Deus, que é 

amor; e tudo isto se faz melhor através do serviço. Não há disciplina como o serviço para a 

erradicação do ego”. 

The Embodiment of Love, pg. 227  

“Ame a todos, sirva a todos. Ajude sempre, não magoe jamais”. 

Sanathana Sarathi, julho de 1994, pg. 170 

Módulo 8 – Serviço: Trabalho é Adoração 
 

“O homem existe para o serviço. Todo ser humano deve devolver à sociedade, por meio do serviço, 

aquilo que recebeu dela. Esse serviço deve ser prestado de forma altruística, com espírito de 

sacrifício. Assim, o serviço se converte em espiritualidade”. 

Sathya Sai Speaks,vol. 27, pg. 7 (1994) 

“Sempre que você vir uma pessoa se sentindo mal, desolada, inconsolável, enferma, aí está o seu 

campo de serviço. Cada gota de sangue, cada nervo deve vibrar de amor para com o 

desamparado. Quando o amor tiver preenchido o coração, terá, realmente, se transformado em 

divindade, pois Deus é amor e o amor é Deus”. 

Sathya Sai Speaks,vol. 10, pg. 6 (1970) 

“Suponha que você vá a uma floresta e tente cortar uma árvore de sândalo com um machado. Por 

acaso o sândalo amaldiçoa o machado que o fere? Não! Em lugar disto, transmite sua fragrância 

para aquele machado. Do mesmo modo, as pessoas boas oferecerão sua bondade até mesmo 

àqueles que tentarem feri-las”. 

Sathya Sai Speaks,vol. 29, pg. 85 (1996) 

“Mergulhem de cabeça na sociedade e participem de atividades de serviço. Quando as mulheres 

realizam serviços tão esplêndidos, porque os homens deveriam ficar para trás?” 

Sathya Sai Speaks, vol. 27, pg. 37 (1993) 

“Em suas Organizações de Serviço há centenas de milhares de trabalhadores realizando todo tipo 

de tarefa. Os dirigentes não deveriam se sentir distintos dos trabalhadores. Todos são servidores; 

ninguém pode se considerar patrão”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 28, pg. 34 (1995) 

“É um engano pensar que estamos servindo aos outros. Deveríamos ter o sentimento de que 

estamos servindo a Deus na forma dos demais. Quando desenvolvemos a impressão de que é 

uma sorte podermos servir a alguém e quando servimos com santidade, pureza e altruísmo, 

somente então pode-se chamar de serviço”. 
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Sathya Sai Speaks, vol. 28, pg. 34 (1995) 

“Quando o serviço chama, todos devem vir como se fossem um só. Não deveria haver politicagem 

no serviço que prestam. Nenhum traço de política deveria poluir o serviço. Nenhuma ideia de 

separatividade deveria manchar seus pensamentos. Não sejam ríspidos ao falar com quem quer 

que seja: (...) através de uma fala suave e doce, podemos transformar até pessoas demoníacas em 

indivíduos decentes”. 

Sathya Sai Speaks,vol. 15, pg. 32 (1981) 

“Ao prestar serviço, cuide de fazê-lo para satisfazer sua consciência e não para impressionar os 

outros. Trate o serviço como uma oferenda ao divino; faça-o com perfeição. Lembre-se de que 

Deus está observando cada uma de suas ações. Seja seu próprio vigia, avaliando aquilo que faz. 

Quando agir apenas para satisfazer sua consciência, estará bem encaminhado na trilha da 

Autorrealização”. 

Sathya Sai Speaks,vol. 28, pg. 34 (1995) 

“Cabe aqui uma advertência: não tentem prestar algum serviço sagrado que esteja além de sua 

capacidade. Só devem fazê-lo dentro de suas possibilidades. Uma parte de todo e qualquer 

recurso que possuam deve ser separada com vistas a realizar algum serviço e atender aos 

necessitados”. 

Summer Showers in Brindavan 1974, parte 2, cap. 25 

Módulo 9 – Área de Devoção 
 

“Devoção (Bhakti) significa direcionar para Deus a mente pura e imaculada. As pessoas não 

entendem o real significado do amor (Prema). O amor que sentem pelos outros seres é temporário. 

Deus é o único que é eterno. Amor por Deus é Bhakti”. 

Sanathana Sarathi, outubro de 1994, pg. 266 

“Devoção pelo Senhor se chama Amor Divino e é o mais fácil de todos os caminhos para se chegar 

à meta”. 

“Teachings of Sri Sathya Sai Baba”, pg. 77  

“Pode-se adorar a Deus de diversas maneiras. Seu nome pode ser repetido, Suas glórias, 

cantadas, Sua verdadeira natureza, contemplada em meditação. Em todos os modos (de adoração 

à forma personificada de Deus), é essencial o Nome Divino”. 

“Teachings of Sri Sathya Sai Baba”, pg. 19 

“Devoção ao Divino lhe dará Felicidade, Prosperidade e Paz. Não poderá causar dor, perturbação 

ou ansiedade. Fortalecerá o Amor e unirá a todos, como irmãos”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 9, pg. 113 (1969) 
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“Qualquer forma de erudição, poder e posição social que você possa alcançar e desfrutar, não o 

fará feliz, se não tiver a paz mental que vem da pura devoção”. 

Sanathana Sarathi, outubro de 1994, pg. 265  

“Você pode instalar ídolos e adorá-los, mas não se esqueça do significado íntimo de toda 

adoração. Todas as atividades externas são necessárias apenas para auxiliá-lo a absorver em seu 

espírito a não dualidade e experimentar unidade na diversidade. Amor e sacrifício são muito 

importantes”. 

Sanathana Sarathi, outubro de 1994, pg. 266 

“O que é devoção? Não é apenas ofertar todo tipo de culto ou sair em peregrinação. Devoção 

significa amor imaculado e verdadeiro motivado apenas pelo próprio amor. A verdadeira devoção é 

o amor que flui de um coração puro, livre da mancha de motivos egoístas. Amor é o vínculo de 

relacionamento íntimo entre o devoto e o Senhor”. 

Sanathana Sarathi 1995, pg. 162  

“Devoção não consiste em manter uma foto para adoração, oferecer-lhe arathi todos os dias e 

gritar: “Baba, Baba”! A verdadeira devoção implica na necessidade de transformação de seu 

comportamento. Deus está dentro de você, em torno de você e em seu interior. Ele é onipresente. 

Ao reconhecer esta verdade, deve concluir que você e Deus são Um”. 

Summer Showers in Brindavan 1978, pg. 202 

“Alguém poderia perguntar se é possível para todos alcançar a meta através do amor a Deus. Pode 

não acontecer de imediato, mas pode-se chegar lá, progredindo passo-a-passo. Através dos 

cânticos devocionais (bhajans) e outras formas de adoração, a pessoa pode avançar na direção da 

meta da emancipação final”. 

Sanathana Sarathi, outubro de 1994, pg. 266  

“O Senhor concede toda a graça àqueles cujos corações estão totalmente preenchidos de 

devoção. Os aspirantes espirituais podem seguir qualquer um dos nove caminhos da devoção e 

realizar o Divino. Dentre esses caminhos, a atitude de amizade com Deus é um dos que devem ser 

nutridos, porque Deus é o único amigo verdadeiro e constante de cada um”. 

Sanathana Sarathi, agosto de 1994, pg. 199 

Módulo 9 – Área de Educação 
 

“A verdadeira educação é aquela que infunde compaixão em vocês. O patriotismo unido ao 

sacrifício, a devoção unida ao amor, devem converter-se em parte de suas vidas. A educação 

confere humildade. A humildade confere merecimento; o merecimento assegura para vocês a 

riqueza, assim como a divindade e a devoção a Deus”. 
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Divino Discurso, 29 de novembro de 1998. 

“O que necessitamos hoje, entretanto, é uma transformação do espírito. A educação deve servir 

não só para desenvolver a inteligência e as habilidades de uma pessoa, senão também para 

ampliar sua perspectiva e torná-la útil para a sociedade e o mundo em geral. Isto é possível 

somente quando o cultivo do espírito ocorre paralelamente à educação nas ciências físicas. A 

educação moral e espiritual capacitará um homem a levar uma vida disciplinada”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 19 (1986) 

“O que é a educação? Ela é de dois tipos. O primeiro tipo é a compilação de dados e 

conhecimentos sobre o mundo externo e compartilhá-los com os estudantes. O segundo tipo é 

educare. Educare implica na compreensão profunda do conhecimento que brota desde dentro e de 

como transmiti-lo aos estudantes”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 30 (2001) 

“A educação deve inculcar o respeito pelos valores humanos como a verdade, a retidão, o amor e a 

paz. A educação é para a vida. A vida é para o homem. O homem é para a sociedade. A sociedade 

está aí para a ciência. A ciência está destinada à espiritualidade. A espiritualidade está aí para a 

nação. A nação é parte do mundo, e o mundo está para a paz”. 

Divino Discurso, 10 de agosto de 1998. 

“Junto com a educação superior, devem cultivar qualidades nobres. A educação carente de 

virtudes é inútil. O fim da educação é o caráter”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 35 (2004) 

“A educação adquirida deve traduzir-se em ação. Quando põem seus conhecimentos em prática, 

só então vocês se convertem em pessoas ideais”. 

Divino Discurso, 22 de novembro de 1998 

“Os pensamentos, palavras e atos do homem sempre devem ser sagrados. O coração não 

contaminado pelo desejo e pela ira, a língua não manchada pelas mentiras e o corpo impecável de 

atos de violência, esses são os verdadeiros valores humanos”. 

Divino Discurso, 26 de julho de 1999 

 

Módulo 9 – Programa de Jovens adultos 
“Somente os jovens são capazes de proteger este mundo. São só os jovens, e exclusivamente os 

jovens, que podem consertar este mundo. Nenhuma nação pode resistir sem a juventude. Às 

vezes, os anciãos subestimam as capacidades dos jovens, pensando que são inexperientes e de 

pouca idade. Mas os jovens estão dotados de imenso poder. Se tomam uma firme resolução, são 

capazes de alcançar qualquer coisa. Se perceberem seu poder, poderão emancipar a nação”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 39, pg. 11 (2006) 
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“Homens e mulheres jovens! A prosperidade e o bem-estar do mundo dependem da conduta dos 

jovens. Só quando sua conduta é boa, o mundo pode ter um futuro ideal". 

Sathya Sai Speaks, vol. 30, pg. 14 (Primeira Conferência Mundial da Juventude, julho de 1997) 

“A prosperidade do mundo ou sua decadência está baseada no caráter dos jovens, homens e 

mulheres. Portanto, os homens e mulheres jovens devem ter um coração puro e prestar um serviço 

desinteressado ao país. Devem manter a companhia dos bons e piedosos. Perdendo papabheethi 

(temor ao pecado) e não cultivando dhaivaprithi (o amor de Deus), os homens de hoje perderam a 

qualidade essencial da humanidade. Isto resultou na perda da paz no mundo”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 30, pg. 14 (Primeira Conferência Mundial da Juventude, julho de 1997) 

“É privilégio e dever dos homens e mulheres jovens promover o bem-estar, o progresso e a paz do 

mundo. Transformem todas as suas ações em deveres sagrados. Experimentem o amor do divino. 

Esse é o significado da declaração de Swami: "Minha vida é Minha mensagem". Cumpram com os 

ideais estabelecidos por Swami para vocês”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 30, pg. 14 (Primeira Conferência Mundial da Juventude, julho de 1997) 

“Devem irradiar valores humanos e assegurar a unidade em pensamento, palavra e ação. Na 

atualidade, há caos e animosidade mútua entre várias pessoas. Têm que difundir a mensagem de 

unidade, pureza e divindade". 

Sathya Sai Speaks, vol. 30, pg. 15 (Primeira Conferência Mundial da Juventude, julho de 1997) 

“Na antiguidade, os jovens mantinham bom caráter. Se mantiverem bom caráter, a geração futura 

prosperará. A sacralidade e a pureza individuais asseguram a sacralidade da sociedade e do país. 

Quando todos os países estiverem cheios de pessoas nobres assim, o mundo florescerá com paz e 

prosperidade”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 30, pg. 17 (Primeira Conferência Mundial da Juventude, julho de 1997) 

Módulo 9 – Programa de Mulheres 
 

“O Gayatri é a fonte de todos os Vedas. Gayatri é Stree - encarnação da mulher. Veda é a mãe. 

Quando vemos todas essas coisas, sentimos que a mulher tem um lugar muito alto, seu 

nascimento é algo grande e virtuoso. A mulher tem sido elogiada pelo Veda ao longo do passado e 

do presente. A mulher tem um lugar exaltado nos diversos rituais dos tempos antigos". 

Discurso Divino, 19 de novembro de 1995 

“As mulheres devem trilhar o caminho correto. Então, os homens também trilharão o caminho 

correto. Como as mulheres podem ser líderes, elas compartilham da metade do corpo do homem. 

Elas podem transformar os homens de hoje ou amanhã, se tiverem bons pensamentos. Assim, as 

mulheres devem inculcar compaixão, amor e sacrifício. Não existe melhor qualidade que o 
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sacrifício... Hoje as mulheres devem dar um passo adiante com determinação, avançar 

valentemente, seguir o caminho da verdade e trazer toda prosperidade e paz à nação e ao mundo 

em geral”. 

Discurso Divino, 19 de novembro de 1995 

Módulo 9 – Deus, a Natureza e o Homem 
 

"O universo é o corpo de Deus”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 7, pg. 18 (1967) 

"Amem Deus e vejam Deus em cada criatura”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 8, pg. 17 (1968) 

"Todos os membros (do corpo) (...) estão cumprindo com seus deveres respectivos sem nenhuma 

preocupação com recompensas. Essa é, de fato, a lição a ser aprendida dos caminhos da 

natureza. É falado adequadamente: a natureza é a melhor professora. Veja a forma em que 

funciona o coração; o sangue impuro vem através de um canal, se purifica e é bombeado para 

todas as partes do corpo através de outro canal. Esse é o processo pelo qual o corpo se mantém 

são e salvo. Assim é como funciona o divino”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 29, pg. 69 (1995) 

“A natureza (Prakrithi) é sua escola, seu laboratório, a porta de acesso à liberação, o panorama da 

majestade de Deus. Busque saber as lições que ela está pronta para ensinar: todas as coisas são 

tão Divinas como vocês”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 10, pg. 137 (1969) 

“Desfrutem da vista das poderosas montanhas, dos grandes rios, do vasto oceano, dos densos 

bosques. Quem é o Criador de todas essas belas manifestações na natureza? Deus é a base de 

tudo isto”. 

Sathya Sai Speaks, vol. 28, pg. 15 (1995) 

“O homem deve aprender a usar a Natureza não para seu conforto ou para ficar enredado com o 

esquecimento total de Deus por trás da alegria que obtém, senão para compreender melhor a 

inteligência que guia o Universo. Como floresce uma árvore ou uma flor? Como o homem aprende 

sobre as estrelas e o espaço, senão pela inspiração da alegria e da inteligência que outorga Aquele 

que reside no interior? Aproxime-se da natureza com um humor humilde e devotado: então seu 

futuro estará a salvo". 

Sathya Sai Speaks, vol. 7, pg. 12 (1967) 
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