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“Não limitem o seu serviço. Estejam prontos para 
responder ao chamado vindo de todas as partes, 
o tempo todo; estejam prontos para oferecer um 
sorriso, uma palavra gentil, uma sugestão útil ou 
uma resposta agradável. Procurem pelas 
oportunidades de aliviar, resgatar ou ressuscitar. 
Preparem-se para que possam ajudar 
prontamente e bem. O serviço é a forma mais 
gratificante de disciplina espiritual, a mais 
satisfatória e agradável. Ela brota do amor e 
derrama amor em abundância.”  

 - Sathya Sai Speaks 09:10, 19 de maio de 1969. 

 
 
Queridos Irmãos e Irmãs em Sai, OM Sri Sai Ram! 
 
 
Em 30 de janeiro de 2021 as Coordenações Nacionais de Ajuda Humanitária (anteriormente 
chamada de Auxílio a Calamidades) e do PAM emitiram em conjunto a carta CONS.AUX.01.21 
informando sobre a crise humanitária vivida pela população da cidade de Manaus, a partir do 
colapso do seu sistema de saúde local por conta da pandemia provocada pelo vírus Covid-19, e 
convocando todos os membros da Organização Sri Sathya Sai do Brasil a se unirem ao Projeto 
“TeleSaiAcolhimento”, fosse como médico, psicólogo, fisioterapeuta de respiração e demais áreas 
da Saúde, ou nas ações de acolhimento ou participando e apoiando da forma que for possível. 
  
Durante esses dois meses de criação, o Projeto “TeleSaiAcolhimento” reuniu então uma amorosa 
equipe de Acolhedores de Sai, oriundos de diversas regiões do nosso País, e que vêm atuando 
em Unidade, acolhendo à população Manauara, praticando e expandindo os ensinamentos de 
nosso Mestre Sri Sathya Sai, e se autotransformando, com mais essa bela e inspiradora Ação de 
Amor. São vários os depoimentos emocionantes dos envolvidos, sejam Acolhedores ou 
Acolhidos, deixando bem clara a importância do projeto. 
  
O projeto conta com 6 Médicos, 10 Psicólogos, 4 Fisioterapeutas, 1 Nutricionista e chegou a 
contar com aproximadamente 40 Acolhedores; foram acolhidas cerca de 358 pessoas, compradas 
e entregues cerca de 19 receitas médicas aos acolhidos mais necessitados. No entanto, como a 



crise nos sistemas de saúde vem atingindo muitas outras cidades do nosso País ao longo desses 
dois meses, o Projeto “TeleSaiAcolhimento” está se expandindo, buscando se estruturar para 
também acolher pessoas dessas outras cidades. 
  
Desta forma, solicitamos a todos os que ainda não tiveram a oportunidade de participar do Projeto 
“TeleSaiAcolhimento”, que participem e se juntem à essa amorosa equipe de Acolhedores de Sai, 
permitindo a ampliação da abrangência do projeto. Podem também ser convidados os seus 
amigos, familiares e conhecidos para participar do projeto, desde que tenham conhecimento e 
sejam simpatizantes da mensagem de nosso Mestre Sri Sathya Sai Baba. 
  
Para servir nas ações do “TeleSaiAcolhimento”, seja como médico, psicólogo, fisioterapeuta, 
fisioterapeuta de respiração, nutricionista e profissional das demais áreas da Saúde, seja nas 
ações de acolhimento ou participando e apoiando da forma que for possível, segue o 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 das Famílias Brasileiras 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”. 
  
  
Coordenação Nacional para Ajuda Humanitária  
Lirian Freitas Souza 
  
Coordenação Nacional do PAM – Programa de Acampamentos Médicos 
Charles Luciano Genehr 

 


