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Entregar a Swami minhas palavras.
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Por que será que Swami nos trouxe como parte de Sua missão para expandirmos a 
mensagem Dele?
O que é esta expansão? Por que ela é necessária?
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Refletir que temos que respeitar todas as  pessoas, mesmo aquelas que não acreditam 
em Deus, e mesmo até elas podemos levar a mensagem de Sai, que é universal. 
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Perguntar a todos o que eles acham que significou Swami ter distribuídos suas túnicas 
na 3ª Conferência Mundial de Jovens Sai, em 2007.
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Falar do objetivo da Organização Sai para que compreendamos porque devemos 
expandir a Mensagem Dele. E nós como  jovens temos esta grande missão, pois Swami
diz que nesta fase é quando a vida se torna mais doce e temos mais energia para 
vivenciarmos a mensagem Dele com profundidade.
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No serviço, educação, devoção, família, jovens, estudos, profissão. 
Tenho tido experiências muito boas com relação a isso: alunos  agradecendo pelos 
ensinamentos. 
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Nosso objetivo não é mais levar o Nome de Sai para que os outros conheçam, mas sim a 
mensagem Dele. Por que a  Mensagem?
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O que é necessário para que sejamos capazes de difundir a mensagem de Sai fora da 
Organização. Estas são as exigências para sermos membros ativos.
Devemos ser pessoas corretas. Falar com exemplo da Juliane, que disse que eu não fazia 
pregação.
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SERVIR AO PLANETA: Seu propósito e organizar um desafio mundial: um dia em que as 
pessoas de todo o mundo tenham a oportunidade de participar em um projeto de 
serviço comum. Tem por base os Valores Humanos. criar um sentimento maior de 
unidade, harmonia e amor globais, bem como de criar uma ressonância nas 
comunidades locais.
LASA (Love all. Serve all): é um movimento global da juventude, devotado ao bem-estar 
do mundo, com base nos valores humanos universais.
projetos locais, artísticos e de serviço altruísta, a fim de promover transformação e 
melhoria da qualidade de vida dessas pessoas e suas comunidades,
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Para  cada  item, dizer como era e como estas atividades podem ser realizadas no novo 
formato. 
DEBATE: leitura de mensagem Sai, reflexão com perguntas e conclusão. Agora: promover 
debates de assuntos relacionados com a mensagem em pequenos grupos. Dar exemplo 
da aula de Conservação.
DINÂMICA DE VALORES  HUMANOS: geralmente utilizando as técnicas de EVH. Agora: 
método indireto são muito eficientes. Contar a dinâmica final de AIA.
PALESTRA: palestra mensal conduzida por um jovem, após a cerimônia de bhajans. 
Agora: mini encontros públicos em casa de amigos, ou em outros espaços sobre temas 
universais para levar a mensagem de Sai sobre este tema. Grupo de jovens é importante 
para treinar a autoconfiança para falar em público.
OFICINAS DE LIDERANÇA:  é um dos objetivos do programa de jovens. Agora: curso de 
liderança que pode ser  adaptado para fora da Organização. 
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PRIMEIRO ELE NOS RELEMBROU QUEM SOMOS, DEPOIS NOS DELEGOU ESSA TAREFA DE  
AJUDAR AOS DEMAIS A RELEMBRAREM TAMBÉM. 
Deus é o verdadeiros servidor e nós estamos constantemente sendo servidos  e 
abençoados  por Ele. É Ele quem trabalha por nós. 
Desenvolver a consciência de que não precisamos temer, quando Deus é o único 
servidor. Devemos ser apenas Seus instrumentos nessa Missão Divina de propagar ao 
mundo Seu desejo de amor e nossa obrigação de  amar. Pessoalmente, vi Swami dar um 
discurso em 2010 com muita dificuldade, Ele não descansava nunca. 
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Falar da importância que cada um  de nós tem na missão Dele, pois fomos escolhidos 
para estarmos aqui, quando Ele, pessoalmente, decidiu executar Seu plano Divino.
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