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“Quando você vê uma pessoa enferma ou 
desanimada, ali está seu campo para o Serviço. 
Cada célula de sangue, cada nervo deve 
estremecer-se de amor, de ânsia por compartilhar 
esse amor com os aflitos. Quando o amor houver 
preenchido o coração, este realmente se terá 
transformado em Divindade, porque Deus é 
Amor, e o Amor Deus”.              

Sri Sathya Sai Baba  
 
    
 

 
 
 
Queridos irmãos e irmãs em Sai, OM Sri Sai Ram! 

 
 

Todos estamos acompanhando perplexos as notícias referentes à crise humanitária sem 
precedentes vivida pela população de Manaus, capital do estado do Amazonas. Inúmeras famílias estão 
sendo vitimadas pelo aumento exponencial do número de casos de contaminação e óbitos pelo vírus 
Covid-19, colapsando o sistema de saúde local, a ponto de inclusive chegar a faltar oxigênio hospitalar em 
algumas unidades de saúde. 
  
 

As ações mais prioritárias para a população manauara estão sendo providas por órgãos oficiais dos 
governos municipal, estadual e federal. Os Grupos Sai da Região Norte, com o apoio de membros da 
OISSSB de diversas regiões do Brasil e das Coordenações Nacionais de Serviço, de Auxílio em 
Calamidades, e do PAM, além de médicos, demais profissionais de saúde e voluntários, estão trabalhando 
em unidade provendo ações remotas de apoio e acolhimento às famílias vitimadas, as quais ações 
denominamos como “TeleSaiAcolhimento”. 
  



 
 
Contamos com a participação de todos, pois “Unidade é Divindade”.  
 
Para servir nas ações do “TeleSaiAcolhimento”, seja como médico, psicólogo, fisioterapeuta de 

respiração, demais áreas de Saúde, seja nas ações de acolhimento ou participando e apoiando da forma 
que for possível, segue link: 

 
 https://surveyheart.com/form/6012bc666d0cda525dac6c95 

 
Para mais informações, contactar celular/WhatsApp 71 9 8853 5768.  
 
 
Nesse momento, solicitamos ainda que todos exercitemos a compaixão com os nossos 

semelhantes, reforçando as orações em prol dessas famílias manauaras e entoando em unidade o 
poderoso Gayatri Mantra diariamente às 18 h.  
 
 

Com Amor em Sai, “que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e bem-
aventurados”. 
 
 
 

Lirian Freitas 
Coordenação Nacional para Auxílio em Calamidades  
 
Charles Luciano Genehr 
Coordenação Nacional de Serviço / PAM 
 
 
 


