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   “Ame a todos. Sirva a todos.” 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA INSCRIÇÃO 
 

Sai Ram queridos irmãos do Brasil!!! 
 
 Sejam todos bem-vindos a participar da II Gincana Sai Nacional que acontecerá em todo o Brasil nos 

meses que antecederão o XI Congresso Sai Nacional!!! Estamos nos esforçando ao máximo para apresentar a 

Gincana de forma clara e facilmente compreensível por todos. Por isso enviamos este documento com 

algumas considerações gerais sobre como a equipe poderá se organizar a partir de agora e como deve 

proceder no processo de inscrição. 

 Abaixo seguem algumas orientações: 

 

1. Atentem para preencher todos os campos da ficha de inscrição, pois necessitamos destas informações 

para sabermos quais Centros ou Grupos Sai estarão sendo representados pelas equipes, e também 

como uma forma de facilmente entrarmos em contato com cada um de vocês. 

2. Cuidem para preencher o campo “e-mail” corretamente, pois este será o meio pelo qual enviaremos 

as tarefas mensalmente a cada integrante da equipe.  

3. Após recebermos as inscrições, iremos enviar um e-mail de Boas-Vindas a cada um dos participantes 

através dos e-mails inscritos. Pedimos que após receberem este e-mail, cada integrante responda-o 

com “OM SAI RAM”, valendo como uma confirmação da inscrição. Desta forma, saberemos se o e-mail 

inscrito está correto, evitando que algum integrante não venha a receber alguma das tarefas. 

4. Aconselhamos que a equipe se reúna pelo menos uma vez antes do início da Gincana para que os seus 

integrantes se conheçam, para que cada um venha a tomar conhecimento da disponibilidade que os 

demais terão para executar as tarefas, praticar alguma disciplina espiritual, etc. Esta é uma forma 

prática da equipe se estruturar e, já a priori, estimular o trabalho em grupo. 

 

Desejamos muito mais do que boa sorte a todas as equipes, mas principalmente, uma profunda 

transformação no coração de cada um!!!! 

 

     Com amor em Sai, 

 

Tatiana Machado 

Coordenação Nacional de Jovens Sai 
Conselho Central do Brasil 

 


