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Meus queridos irmãos e irmãs em Sai,
  

Sabemos que estamos atravessando momentos difíceis nesta pandemia do coronavírus 
e Swami nos protege a todo o momento nos mostrando o caminho certo a seguir. 

 
A Área de Saúde da OISS d

retirar dúvidas e orientar os membros da Organização nesta pandemia. 
 
Muitas pessoas têm dúvidas de como proceder, por exemplo, para chegar ao Serviço de 

Saúde, ações preventivas ou quando procurar 
estão ocorrendo por falta de esclarecimentos sobre a pandemia e identificação dos sintomas 
iniciais.   

 
Por isso, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou dúvidas, através 

dos seguintes números de WhatsApp: 
 

Dr. Roberto Cunha: (85) 99986 9773
Dr. Charles Genehr: (51) 99355 2412
Dra. Ana Fernandes: (71) 99997 7818 
  
No serviço a Sai,  
Coordenação Nacional do PAM  
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"Devo também apontar para os médicos que atendem 
aqui que ainda mais do que os remédios prescritos, as 

palavras doces e suaves que fal
simpatia que demonstram podem curar melhor e mais 
rapidamente a doença de seus pacientes. Olhe para 

eles com amor e com cuidado inabalável. Exorto
manter esta atitude em todas as situações."

  
Discurso de Bhagavan em 30 de setembro de 

  

Meus queridos irmãos e irmãs em Sai,  

Sabemos que estamos atravessando momentos difíceis nesta pandemia do coronavírus 
e Swami nos protege a todo o momento nos mostrando o caminho certo a seguir. 

A Área de Saúde da OISS do Brasil, através do PAM, está se disponibilizando para 
retirar dúvidas e orientar os membros da Organização nesta pandemia.   

Muitas pessoas têm dúvidas de como proceder, por exemplo, para chegar ao Serviço de 
Saúde, ações preventivas ou quando procurar assistência médica hospitalar. Muitos casos graves 
estão ocorrendo por falta de esclarecimentos sobre a pandemia e identificação dos sintomas 

nos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou dúvidas, através 
números de WhatsApp:   

Dr. Roberto Cunha: (85) 99986 9773  
Dr. Charles Genehr: (51) 99355 2412  
Dra. Ana Fernandes: (71) 99997 7818   
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Executivo, Presidentes Fundação Sai e Instituto Sai de Educação, Coordenação Central 

"Devo também apontar para os médicos que atendem 
aqui que ainda mais do que os remédios prescritos, as 

palavras doces e suaves que falam e o amor e 
simpatia que demonstram podem curar melhor e mais 
rapidamente a doença de seus pacientes. Olhe para 

eles com amor e com cuidado inabalável. Exorto-vos a 
manter esta atitude em todas as situações."  

Discurso de Bhagavan em 30 de setembro de 1981, 
Prashanti Nilayam   

Sabemos que estamos atravessando momentos difíceis nesta pandemia do coronavírus 
e Swami nos protege a todo o momento nos mostrando o caminho certo a seguir.   

o Brasil, através do PAM, está se disponibilizando para 

Muitas pessoas têm dúvidas de como proceder, por exemplo, para chegar ao Serviço de 
assistência médica hospitalar. Muitos casos graves 

estão ocorrendo por falta de esclarecimentos sobre a pandemia e identificação dos sintomas 

nos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou dúvidas, através 


