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GRATIDÃO é a mãe de todas as VIRTUDES!

CONS.PAESS.04.20 27 de Dezembro de 2020

“Encham seus corações de amor e ponham as crianças sob seus cuidados na 
senda ideal. Sacrifiquem tudo que tiverem pelo bem das crianças puras de 
coração, que contam com vocês como guias.

Vocês podem ensinar o amor aos estudantes somente através do amor. Vocês 
estão lidando com crianças tenras, no papel de professores, guias e exemplos. 
Devem se preparar para estas metas, vivendo os valores que distinguem os 
homens.

Sirvam primeiro para que, então, conquistem a posição de líderes. Somente um 
bom servo pode tornar-se um grande mestre. Este novo empreendimento 
educacional só pode ter sucesso quando suas vidas forem saudáveis.”

Sathya Sai Baba
A Transformação pela Educação Espiritual, págs. 65 a 68

Queridas irmãs e irmãos em Sai,
Amoroso Sai Ram a todos!

Estamos encerrando o ano de 2020, onde intensificamos, com a graça de Sai, o 
sentimento de solidariedade e empatia entre nós.

Com a pandemia, despertamos ainda mais a necessidade de vivenciar o 
sentimento de unidade. A ilusão de que somos separados está cada vez mais sendo 
dissipada. Estamos vivenciando que aquele que cuida de si, cuida do outro, e quem 
cuida do outro, cuida de si!

Assim, em nome do PAESS, gostaria de agradecer a todos que contribuíram para 
a manutenção de nossas Escolas Sathya Sai. Vocês foram luzes nesse momento tão 
desafiador para todas elas.

Contudo, além do PAESS, elas mesmas fizeram questão de expressar sua gratidão, 
mostrando um pouco a importância desse serviço que prestamos a cada uma delas.

Neste link: https://youtu.be/VVNFuvduYcA, envio o vídeo que 
foi transmitido durante a celebração do Advento de Sai e, abaixo, 
alguns maravilhosos e emocionantes relatos das escolas.

Nessa oportunidade, também expresso minha gratidão e o 
meu amor em Sai, com votos de um 2021 com muitas 
oportunidades de servirmos a essa obra que é um farol para a 
sociedade.

Com muito amor,
Ada Espíndola
PAESS - Programa de Apoio às Escolas Sathya Sai

https://youtu.be/VVNFuvduYcA
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Escola Sathya Sai de Vila Isabel

A Obra Social Sri Sathya Sai e Escola Sathya Sai de Vila Isabel emanam 
gratidão pelo apoio, cuidado e  bondade revelados por cada coração tocado em 
nos ajudar a manter vivo este projeto socioeducacional que completou 27 anos de 
serviço desinteressado à comunidade local carente. 

Os serviços prestados aos alunos e pais continuaram mesmo diante deste 
momento difícil, apenas fomos nos adaptando às novas realidades/necessidades, 
como entregas mensais de cestas básicas e higiênicas,  máscaras, lápis, borracha, 
cola, lápis de cor etc, atendimentos individuais (on line) conforme as solicitações na 
área da saúde por voluntários aos pais e alunos; semanalmente entrega de 
trabalhinhos pedagógicos aos pais dos alunos, elaborações semanais pelas 
professoras de vídeos aulas e vídeos explicativos de cada material enviado aos 
alunos.

Conseguimos manter os empregos/salários de nossas 9 funcionárias (Diretora, 
Serviços Gerais, Merendeira e 6 Professoras) e no momento atual (final de ano – 
período mais sensível) o pagamento do 13o salário!

Alunos, pais, professoras e funcionárias são 
gratos ao PAESS que com sua dedicação reúne 
todos vocês que contribuem para que o bem estar 
e a segurança escolar e familiar se mantenham.

A todos, o nosso muito obrigado.
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Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto

Poder servir às pessoas nos traz alegria! O projeto da Escola Sathya Sai de 
Ribeirão Preto nos proporciona o aprendizado do verdadeiro resgate de valores da 
vida.

Nosso caminho é iluminado porque acreditamos na causa da Educação e 
temos fé em resgatar e fazer uma transformação na vida de cada criança que faz 
parte do nosso projeto. E que compartilha tudo o que ela leva daqui a outras 
crianças e à sua família.

O isolamento social foi necessário para sentir o quão essencial é a família e o 
quão importante é a vida.  Os pais, mesmo não sendo pedagogos, deram o seu 
melhor - aprenderam, ensinaram e puderam ver o melhor de seus filhos.

Todos se uniram, mesmo um pouco distantes!!!

Carreata do Dia dos 
Professores 

e 
Drive Thru Solidário do Dia das 

Crianças “Amor em ação”
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Todos os atendimentos foram especiais: as aulas remotas, as lives, as 
mensagens, as ligações, cartas e até mesmo alguns poucos atendimentos 
presenciais, nunca nos cansamos. As adversidades nos ensinaram a ter empatia. A 
estarmos centrados para ter essa empatia. Foi necessário sermos humildes e 
dispostos a aprender, mesmo com a formação acadêmica que tínhamos. Nunca 
antes havíamos sido youtubers! Mas aprendemos a elaborar vídeoaulas, editar, 
transformar vídeos em links, etc. A equipe se tornou muito mais sólida e o resultado 
do trabalho se reflete nas inúmeras devolutivas que tivemos das famílias.   

Vocês do PAESS, Programa de Apoio às Escolas Sathya Sai, e da Organização 
Sri Sathya Sai, plantam generosidade para a continuidade desse trabalho de 
excelência. Nós devolvemos gratidão.

As Escolas Sai se mantêm com muita luta. Persistimos porque somos guiados 
pela luz e os obstáculos são todos temporários e a verdade é eterna.

Que no final de 2020 vibremos essa mesma sintonia, tão forte que todos os 
objetivos possam ser alcançados!

Obrigado.

Colação de Grau
“Gratidão por mais um ano”
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Escola Sathya Sai de Goiás
Gratidão por pensar em nós!

O ano de 2020 não foi fácil para ninguém! Aprendemos e tivemos que nos 
adaptar a uma nova realidade, novas relações. No entanto, em meio à tanta 
dificuldade, ainda existem aqueles que doam, toda e qualquer forma de ajuda: 
tempo, dinheiro, uma palavra de incentivo. A que nos veio através de vocês foi a 
financeira — e como falar do imenso benefício que ela nos trará? - e em todos os 
nossos segmentos que gerenciamos aqui na Escola Sathya Sai de Goiás. Tal ajuda 
propiciará que nossas crianças continuem sendo assistidas em benefícios que 
buscamos manter mesmo com a pandemia, quando estivemos tão distantes 
fisicamente, como kits de higiene, materiais para atividades pedagógicas físicas e 
cestas básicas. Também nossos colaboradores, que resistiram bravamente a tantas 
mudanças, terão, com esta ajuda, um final de ano mais digno, um Natal mais farto, 
haja visto que o valor será revertido em pagamento de benefícios como 13º salário, e 
férias para alguns. Sabemos que tudo isso implicará em pessoas mais felizes e 
dedicadas à nossa causa. Geralmente, esses pagamentos, que muito consomem da 
nossa receita, fazíamos através de eventos beneficentes, os quais, este ano, estamos 
impossibilitados de realizar, devido à pandemia da Covid-19.

Com esse tipo de gesto podemos acreditar que 
esse momento difícil passará! Que tal ato nada mais é 
do que o prenúncio de que em 2021 teremos um ano de 
mais alegria, mais trabalho, mais saúde e Valores 
Humanos!

Alunos,  da Escola Sathya Sai de Goiás


