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Oração
Ó Senhor! Toma meu amor e deixa-o fluir em plenitude de devoção a Ti.
Ó Senhor! Toma minhas mãos e permite que elas trabalhem incessantemente para Ti.
Ó Senhor! Toma minha alma e deixa que ela se funda em unidade Contigo.
Ó Senhor! Toma minha mente e meus pensamentos e permite que estejam em sintonia Contigo.
Ó Senhor! Toma meu tudo e deixa-me ser um instrumento para trabalhar.
Com amor e Graça

Baba
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Capítulo 1

Introdução
História das Diretrizes. A Organização Internacional Sri Sathya Sai foi formada há mais de
cinco décadas com as bênçãos e a orientação de Sathya Sai Baba. Em 10 de julho de 2014,
a Organização Sathya Sai Internacional foi renomeada como Organização Internacional
Sathya Sai (OISS)1.
Em 2010, após receber a aprovação de Sathya Sai Baba, o Comitê de Diretrizes foi formado
para desenvolver um conjunto de diretrizes a serem aplicadas à OISSS como um todo. As Diretrizes foram publicadas em agosto de 2012. Elas são atualizadas aqui para refletir as mudanças
na estrutura e atividades da OISSS a partir de 2017.
Estas Diretrizes descrevem sucintamente os princípios, a estrutura, as práticas e atividades
da OISSS, incluindo Centros Sathya Sai e Grupos Sathya Sai. As Diretrizes serão complementadas de tempos em tempos por recomendações/avisos emitidos pelo Conselho de Prashanti.
Embora se destinem ao uso dos dirigentes e membros da Organização, estas Diretrizes também
podem orientar as pessoas interessadas em ingressar na Organização.
Outro documento, conhecido como Manual de Operações para Centros e Grupos Sathya Sai,
descreve em detalhes os deveres e responsabilidades dos dirigentes, bem como as regras e
regulamentos que se aplicam aos vários programas conduzidos pelos Centros Sathya Sai.
Propósito das Diretrizes. As organizações que levam Seu nome existem para o benefício das
pessoas que escolhem dedicar-se a praticar Seus ensinamentos e promover Sua missão. Estas
Diretrizes visam o funcionamento harmonioso dentro dos Centros Sathya Sai e dos Grupos
Sathya Sai, entre eles, e entre estes e o Conselho de Prashanti, a Fundação Mundial Sri Sathya
Sai e os Comitês Internacionais. Dessa forma, complementam quaisquer obrigações estipuladas pelas leis locais que se apliquem às OISSS nacionais.
Como mencionado acima, estas Diretrizes estabelecem os princípios ideais, a estrutura, as
práticas e atividades da OISSS, que estão de acordo com os ensinamentos de Sathya Sai Baba
contidos em Seus textos escritos e discursos divinos. Embora se apliquem a todos os Centros
Sathya Sai e Grupos Sathya Sai em todo o mundo, reconhece-se que as tradições, costumes e
circunstâncias religiosas e culturais locais precisam ser acomodadas, desde que sejam consistentes com os ensinamentos de Sathya Sai Baba. Os líderes de um Centro Sathya Sai podem
consultar seu Presidente de Zona e Coordenador Central, por meio do Presidente do Conselho
Nacional, se quiserem adotar práticas diferentes das recomendadas aqui. Em última análise,
1
(N.T.) Em 2021, a Organização Internacional Sathya Sai foi renomeada para Organização Internacional Sri Sathya Sai
(“OISSS”). Este acrônimo será usado no restante do documento.
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estas Diretrizes serão implementadas com amor, pois o amor é a fonte, o caminho e a meta de
todos os empreendimentos de Sathya Sai.
Ao ler estas Diretrizes, é importante lembrar que Sathya Sai Baba não veio para estabelecer
uma nova religião ou promover uma religião em particular. Em vez disso, Sua vida e mensagem encorajam e dão apoio aos seguidores de todas as religiões e tradições de fé para praticarem sua fé com maior seriedade. O princípio do “contato de coração a coração” significa que
todas as pessoas são bem-vindas e encorajadas a participar ativamente da OISSS, se estiverem
dispostas a seguir Seus ensinamentos, estas Diretrizes e o Manual de Operações.

Sumário
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Princípios fundamentais
dos ensinamentos de
Sathya Sai Baba
Sathya Sai Baba deu Seus ensinamentos a toda a humanidade e estes incluem inúmeras diretrizes divinas que se aplicam às organizações que levam Seu nome. Seus ensinamentos formam
a base da estrutura, regras, regulamentos e atividades da OISSS. Estas Diretrizes devem ser
lidas adequadamente. As citações a seguir destacam alguns dos princípios centrais de Sathya
Sai Baba para a operação efetiva da OISSS.

O principal objetivo da Organização
O principal objetivo da Organização Sathya Sai... é ajudar a humanidade a reconhecer sua divindade inerente. … Então, seu dever é enfatizar o Uno, experimentar o Uno
em tudo que vocês fazem e dizem. Não deem importância às diferenças de religião,
seita, status ou cor. Façam com que o sentimento de Unidade permeie todos os seus
atos. Só quem age assim tem lugar nesta Organização; o resto pode se retirar.
– Sathya Sai Baba, 6 de janeiro de 1975

Os objetivos da Organização
As Organizações que levam Meu Nome não devem ser usadas para divulgar Meu
Nome ou criar um novo culto em torno da adoração a Mim. Elas devem tentar difundir o interesse em recitar o Nome de Deus, na meditação e em outros exercícios
espirituais que levam o homem a Deus. Elas devem demonstrar a alegria derivada
do canto devocional e da lembrança do Nome do Senhor, e a paz que se pode obter
com as boas companhias. Elas devem prestar serviço altruísta aos desamparados,
aos doentes, aos aflitos, aos analfabetos e aos necessitados. Seu serviço não deve ser
exibicionista; não deve buscar recompensa, nem mesmo o reconhecimento ou agradecimento dos destinatários.
– Sathya Sai Baba, 23 de fevereiro de 1968

Unidade para conquistar a graça do Senhor
Os membros das Organizações Sathya Sai devem considerar a UNIDADE como seu
alento vital.
[Sathya Sai Speaks, vol. 31, pág. 41]
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Aquele que vê a unidade conquista a graça do Uno.
[Sathya Sai Speaks, vol. 11, pág. 29]

Perspectiva Universalista
Para compreender a natureza de Deus, o homem tem que desenvolver a perspectiva
universalista e cultivar o conceito de amor expansivo que a tudo envolve.
[Summer Showers 1979, pág. 63]
Existe apenas uma religião, a religião do Amor. Existe apenas uma casta, a casta da
Humanidade. Existe apenas uma linguagem, a linguagem do Coração. Existe apenas
um Deus, e Ele é Onipresente.
[Summer Showers 2000, pág. 8]

A autotransformação é o foco principal
Para transformar a sociedade, o primeiro requisito é a transformação individual. Purifique seu coração, então a sociedade também se tornará pura.
– Sathya Sai Baba, 14 de janeiro de 1998
Quaisquer que sejam as práticas espirituais que alguém possa realizar, ou por mais
que recite o nome do Senhor, Deus não o julgará por esses critérios. O que é a transformação no coração de uma pessoa? Se não há transformação do coração, de que
servem as disciplinas espirituais?
– Sathya Sai Baba, 9 de abril de 1995
Apesar de todos os ensinamentos, nenhuma transformação real está ocorrendo no
comportamento do homem. De que servem os bhajans e satsang (a companhia dos
bons) se não nos tornamos mais puros? Através da companhia dos bons, deve-se cultivar bons pensamentos, que no devido tempo levarão à Autorrealização nesta mesma vida (jivan mukti).
– Sathya Sai Baba, 15 de maio de 1996

Onipresença de Sathya Sai Baba na Organização
O nome de Sathya Sai está ligado a cada área desta organização. É Sathya Sai que
inspira cada atividade de cada área. Este fato não foi levado a sério por muitos de
vocês. Sai é a inspiração e a luz interior para cada trabalhador.
– Sathya Sai Baba, 22 de novembro de 1978
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Parentesco e Amor na Organização
Quando você está ciente do parentesco, da unidade em Deus, da Unidade Átmica
fundamental, ninguém, conscientemente, causa dor ou angústia ao outro. Que sua
Organização promova o Amor, exale o aroma do Amor e pregue o Evangelho do
Amor, através do exemplo.
– Sathya Sai Baba, 20 de dezembro de 1967
... nesta Organização, o Mestre está aqui, disponível para ajudar, aconselhar e dirigir.
Aqui, você não pode se comportar de acordo com seus caprichos e desejos, você deve
estar vigilante em todos os lugares, o tempo todo.
– Sathya Sai Baba, 14 de maio de 1971
O dever envolve a adesão leal às regras e regulamentos enquadrados para o funcionamento eficiente da Organização.
– Sathya Sai Baba, 4 de janeiro de 1974

Unidade das fés na Organização
A verdade (Deus) é Uma. O mesmo Paramatma (Alma Suprema) é chamado por nomes diferentes, como Rama, Krishna, Cristo e Alá. Este é o princípio cardeal sobre o
qual as Organizações Sai trabalham. A unidade das fés é a base principal das Organizações Sai... Nunca cultive maldade (ódio) contra ninguém; o mesmo Deus é inerente
a todos os seres.
– Sathya Sai Baba, 6 de janeiro de 1975

Praticando os valores humanos universais
individualmente e na Organização
Obedecer às Minhas instruções é suficiente; isto lhe dará mais benefício do que o mais
rigoroso ascetismo. Pratique sathya (verdade), dharma (retidão), shanti (paz) e prema (amor), que são queridos por Mim; resolva manter esses ideais sempre diante de
você, em todos os seus pensamentos, palavras e ações. Isso pode conferir a você o
summum bonum da fusão na Substância Suprema da Divindade.
– Sathya Sai Baba, 17 de maio de 1968
Mais vitais que os cinco pranas (ares vitais), sathya, dharma, shanti, prema e ahimsa
são o alento vital para todos. Destes, o maior é prema (amor). Encha-se de amor. O
amor deve se expressar no serviço à sociedade. Você deve olhar para a sociedade desta forma. Nós existimos para a sociedade e a sociedade existe para o bem de todos.
Tente santificar sua vida prestando serviço e espalhando alegria e conforto ao seu
redor.
– Sathya Sai Baba, 11 de dezembro de 1985

Sumário
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A importância do serviço altruísta
As organizações que levam Meu Nome não devem ser usadas para divulgar Meu
Nome ou criar um novo culto em torno da adoração a Mim. Elas devem prestar serviço altruísta aos desamparados, aos doentes, aos aflitos, aos analfabetos e aos necessitados. Seu serviço não deve ser exibicionista; não deve buscar recompensa, nem
mesmo o reconhecimento ou agradecimento dos destinatários.
– Sathya Sai Baba, 23 de fevereiro de 1968
O homem nasceu para prestar serviço altruísta. Somente o serviço altruísta pode levar à unidade na humanidade. Somente através da unidade, a humanidade pode
atingir a Divindade. Portanto, o serviço é muito essencial para entender a unidade
na diversidade. As pessoas estão sob a impressão de que servir significa prestar ajuda
aos desamparados e fracos. É um grande erro pensar que você está prestando serviço
aos outros. Na verdade, você está fazendo isso por si mesmo porque o mesmo princípio do Atma, o mesmo princípio de amor existe em todos.
– Sathya Sai Baba, 20 de novembro de 2000
O serviço altruísta é um meio mais elevado de progresso espiritual do que outras formas, como meditação, bhajan e yoga. Isso ocorre porque quando praticamos meditação, japa ou yoga, o fazemos para nosso próprio benefício e não para o bem dos
outros. Estes visam subjugar os desejos individuais e garantir a felicidade para si mesmo. O que devemos aspirar é a obtenção do bem dos demais, sem qualquer desejo de
ganho pessoal.
– Sathya Sai Baba, 24 de novembro de 1990

O voto
Todos vocês devem fazer um voto de continuar desenvolvendo esta organização de
serviço. Recebam todas as pessoas. Considerem todos como filhos de Deus. A quem
quer que vocês sirvam, pensem que estão servindo a seus próprios irmãos e irmãs. Só
então Deus se manifestará em vocês. Vocês definitivamente terão a visão de Deus.
Não há dúvida de que experimentarão grandes coisas em pouco tempo. … As pessoas que se afastaram desta organização são desafortunadas. Não se torne um desafortunado. Aconteça o que acontecer, não desista desta organização de serviço.
Considere-a como o alento da sua própria vida e faça isso com real determinação.
Isto é o que eu desejo. O amor de Sai estará com você e em tudo o que estiver fazendo.
– Sathya Sai Baba, 24 de novembro de 1990

Sumário
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Objetivo da Organização
Internacional Sri Sathya Sai
O principal objetivo da Organização Sathya Sai... é ajudar a humanidade a reconhecer a sua divindade inerente.
– Sathya Sai Baba, 6 de janeiro de 1975
Foi estabelecida para traduzir os princípios do Amor e da Não Violência numa prática
diária.
– Sathya Sai Baba, 20 de novembro de 1970

Organização Internacional Sri Sathya Sai (OISSS). O principal objetivo da OISSS é promover
uma fé crescente em Deus e despertar no homem a consciência da divindade inerente a ele e
a toda criação de Deus. A OISSS é uma organização espiritual fundada por Sathya Sai Baba para
o desabrochar da perfeição humana na humanidade, não reconhecendo quaisquer distinções
baseadas em religião, casta, cor ou credo. Isso é alcançado por meio da divulgação dos cinco
valores humanos universais, sathya (Verdade), dharma (Retidão), shanti (Paz), prema (Amor) e
ahimsa (Não Violência) na vida diária através da prática e do exemplo.
A vida de Sathya Sai Baba, Seu exemplo e ensinamentos são a base e o guia para a OISSS.
A estrutura e as atividades da OISSS refletem a universalidade dos ensinamentos de Sathya Sai
Baba e a unidade na diversidade em toda a criação. Assim, enquanto as crenças e costumes
religiosos dos membros dos Centros Sathya Sai são respeitados, os rituais religiosos são evitados tanto quanto possível, particularmente quando os membros vêm de uma diversidade de
origens religiosas, culturais ou étnicas. Sathya Sai Baba explicou que a Organização Sri Sathya
Sai se destina a ampliar o amor em cada ser e essa é a base de todas as atividades nos Centros Sathya Sai.
Uma Organização Única e Unificada. A OISSS opera como uma organização única e unificada para promover esse objetivo principal em todos os países onde existam Centros Sathya
Sai e Grupos Sathya Sai. Ela o realiza alcançando uniformidade no nome e na forma: em todos
os países, ela é conhecida como a “Organização Internacional Sri Sathya Sai do(a) (nome do
país)”. A estrutura e as práticas dos Centros Sathya Sai ao redor do mundo compartilham certas
características comuns ao seguirem os ensinamentos e as instruções de Sathya Sai Baba. Conforme estabelecido acima, quando exigido pelos costumes e circunstâncias locais, os Centros
Sathya Sai podem, com a aprovação do Presidente da Zona e do Coordenador Central, modifi-
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car essas práticas desde que sejam consistentes com as instruções e ensinamentos de Sathya
Sai Baba e promovam o objetivo principal da OISSS.
Centros Sathya Sai. O Centro Sathya Sai, composto por membros da comunidade local, é o
principal instrumento pelo qual o objetivo principal acima estabelecido é atingido. O Centro
Sathya Sai oferece um ambiente amoroso que nutre a devoção dos seus membros, criando
oportunidades para o estudo, a reflexão e a prática dos ensinamentos de Sathya Sai Baba.
Também serve para difundir Seu amor e ensinamentos divinos na comunidade local por meio
de atividades de serviço e pela difusão dos Seus ensinamentos.
Cada Centro Sathya Sai ao redor do mundo é uma parte essencial da OISSS e compartilha
uma visão única, ainda que dinâmica, com outros Centros Sathya Sai ao redor do mundo ao
servir à missão de Sathya Sai. Assim, embora cada Centro Sathya Sai atenda às necessidades
de sua comunidade local, ele também mantém uma perspectiva global do trabalho da OISSS e
dela participa.
Transformação espiritual através da OISSS. Ao servir na OISSS, todos os dirigentes, membros e
devotos devem estar sempre engajados no duplo processo de purificar a mente e esclarecer o
intelecto. Fazendo isso, eles se tornam exemplos vivos do amor de Sathya Sai Baba por toda a
criação e de Seus ensinamentos.

Sumário
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Estrutura da Organização
Internacional Sri Sathya Sai
Organograma. A estrutura projetada para administrar efetivamente os assuntos da Organização é a seguinte:

* Algumas Zonas podem ser organizadas em Regiões geográficas ou Conselhos Regionais, os quais supervisionam um
grupo de países.
** Nos países administrados por um Conselho Central Regional, existe um Comitê Coordenador (Nacional) no lugar de um
Conselho Nacional.
*** Para fins administrativos, alguns países podem ter níveis internos adicionais (como sub-regiões) sob os quais os Centros Sai
serão agrupados.
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Conselho de Prashanti e Fundação Mundial Sri Sathya Sai
Deveres do Conselho de Prashanti. Em novembro de 2004, Sathya Sai Baba estabeleceu o
Conselho de Prashanti como órgão administrativo da OISSS. Os deveres e responsabilidades
do Conselho de Prashanti de acordo com a orientação de Sathya Sai Baba são:
1. Orientar e supervisionar o trabalho dos vários integrantes da Organização
em todo o mundo.
2. Estabelecer regras e regulamentos e fornecer diretrizes para a Organização em países
estrangeiros, de tempos em tempos.
3. Determinar todos os assuntos que requeiram decisão oficial na Organização e em relação às suas unidades integrantes.
4. Convocar reuniões de membros ou dirigentes da Organização, conforme necessário,
de tempos em tempos.
5. Compilar informações relativas ao funcionamento da Organização em cada região.
6. Formar e supervisionar comissões permanentes e forças-tarefas da Organização, conforme necessário, ocasionalmente.
Deveres da Fundação Mundial Sri Sathya Sai. Em março de 2006, Sathya Sai Baba estabeleceu a FMSSS para supervisionar assuntos legais e financeiros relacionados à OISSS. Ela fornece
orientação às Fundações Sri Sathya Sai em todo o mundo, com o objetivo de garantir que os
mais elevados padrões de propriedade sejam aplicados de forma consistente em relação a
questões legais e financeiras de acordo com os ensinamentos de Sathya Sai Baba. As comunicações das Fundações Sri Sathya Sai são realizadas através do Conselho de Prashanti, como
órgão gerenciador da OISSS.

Comitês Internacionais
Comitês internacionais foram estabelecidos sob os auspícios do Conselho de Prashanti para
se concentrarem em áreas específicas identificadas por seus nomes. Esses comitês planejam,
coordenam e lideram áreas específicas de trabalho da OISSS e fornecem orientação e assistência ao trabalho realizado localmente pelos Centros Sathya Sai em todo o mundo. Eles também
servem aos membros dos Centros Sathya Sai, devotos e outros ao redor do mundo quando
visitam Prashanti Nilayam para peregrinações espirituais, retiros, conferências, etc.
Esses Comitês Internacionais recebem contribuições valiosas dos Centros Sathya Sai em
todo o mundo por sua experiência na realização de programas espirituais, educacionais e de
serviço nos seus respectivos países. Esse apoio mútuo garante um esforço global coordenado
e significativo na realização de atividades em todo o mundo em nome de Sathya Sai Baba.
Os membros desses Comitês Internacionais incluem dirigentes e membros dos Centros
Sathya Sai de todo o mundo com treinamento especializado, habilidades e experiências relevantes para servir Sathya Sai Baba e a OISSS em nível internacional. Até o momento da publicação das presentes Diretrizes, os Comitês Internacionais são:
• Arquivo
• Educação
Sumário
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• Sustentabilidade Ambiental
• Eventos (Internacionais)
• Hospitalidade (para visitas a Prashanti Nilayam)
• Ajuda Humanitária
• Tecnologia da Informação
• Propriedade Intelectual
• Mídia
• Assistência Médica
• Expansão
• Gestão de Recursos
• Jovens Adultos

Zonas, Regiões e Países
Visão administrativa geral. A OISSS serve à Missão de Sathya Sai fora da Índia e, por conveniência administrativa, é dividida geograficamente em 11 Zonas, as quais podem ser subdivididas em uma ou mais Regiões. A OISSS opera em países ao redor do mundo por meio de um
Conselho Nacional ou Comitê Coordenador, que é supervisionado pelo Presidente de Zona e
pelos Coordenadores Centrais nomeados pelo Conselho de Prashanti.
Para promover a unidade em ação e no nome, e assegurar consistência na implementação do objetivo principal da OISSS em todos os países, todos os Centros Sathya Sai locais afiliados e Grupos Sathya Sai, Fundações Sathya Sai, Institutos Sathya Sai de Educação (ISSE),
Escolas Sathya Sai e outras entidades no país usando o nome de Sathya Sai Baba trabalham
em cooperação com o Presidente da Zona, Coordenador(es) Central(is) e o Conselho Nacional
ou Comitê Coordenador, servindo à Missão de Sathya Sai sob os auspícios do Conselho de
Prashanti e da FMSSS.
As Zonas. A composição das Zonas geográficas da OISSS, a partir de 2017, é a seguinte (consulte o site da OISSS www.sathyasai.org para mais informações ou atualizações):
• Zona 1: Aruba, Barbados, Canadá, Curaçao, EUA/Ilhas Virgens, Guiana, Jamaica, Ilha de
São Cristóvão, Santa Lúcia, São Martinho, Suriname, Trinidad e Tobago.
• Zona 2A: Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guadalupe, Guatemala, Haiti, Honduras, México,
Nicarágua, Panamá, Porto Rico, República Dominicana.
• Zona 2B: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai,
Venezuela, Guiana Francesa.
• Zona 3: Austrália & Papua-Nova Guiné, Fiji, Nova Zelândia.
• Zona 4: Butão, Brunei, Camboja, Cingapura, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar,
Nepal, Sri Lanka, Tailândia.
• Zona 5: China, Hong Kong, Japão, Taiwan.
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• Zona 6: Bósnia e Herzegovina, Croácia, Eslovênia, Espanha, França, Grécia, Israel, Itália,
Macedônia, Romênia, Sérvia/Montenegro, Suíça.
• Zona 7: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Estônia, Finlândia, Holanda,
Hungria, Irlanda, Letônia, Lituânia, Polônia, Reino Unido, República Tcheca, Suécia.
• Zona 8: Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Moldávia, Quirguistão, Rússia, Ucrânia, Uzbequistão.
• Zona 9A: África do Sul, Benin, Botsuana, Camarões, República Democrática do Congo,
Gabão, Gana, Quênia, Madagascar, Malawi, Maurício, Marrocos, Nigéria, Serra Leoa, Tanzânia, Togo, Uganda, Zâmbia, Zimbábue.
• Zona 9B: Abu Dhabi (EAU), Arábia Saudita, Bahrein, Dubai (AU), Irã, Kuwait, Omã, Catar,
Ruwais, Sharjah (EAU), Síria, Turquia.

Deveres dos líderes seniores da OISSS
As listas abaixo almejam ser úteis, mas não se esgotam em si mesmas.
Compromissos e responsabilidades dos Presidentes de Zona e Coordenadores Centrais
1. Por ter a responsabilidade geral pela Zona, o Presidente da Zona, com a assistência
dos Coordenadores Centrais, deve motivar e auxiliar todos os países da Zona a promover a consciência espiritual por meio das atividades da OISSS.
2. Supervisionar e orientar todas as atividades nos países da Zona, incluindo o trabalho
das fundações Sathya Sai, os Institutos Sathya Sai de Educação e as Escolas Sathya Sai.
3. Nomear o Presidente do Conselho Nacional ou o Comitê Coordenador com a aprovação do Conselho de Prashanti.
4. Divulgar informações sobre os programas da OISSS e comunicar avisos, decisões, recomendações e diretrizes do Conselho de Prashanti a todos os Conselhos Nacionais ou
Comitês de Coordenação na Zona e implementá-los.
5. Realizar quaisquer outras atividades designadas pelo Conselho de Prashanti.
6. Os Coordenadores Centrais, em consulta com o Presidente da Zona, são responsáveis
pelos contatos com os meios de comunicação, pelas publicações e pela seleção dos
respetivos suplentes na Zona.
7. Transmitir ao Conselho de Prashanti relatórios periódicos sobre as atividades dos Centros Sathya Sai e Grupos Sathya Sai e garantir que a Pesquisa Anual online da OISSS
seja preenchida com precisão pelos Presidentes do Conselho Nacional e todos os Centros Sathya Sai e Grupos Sathya Sai em todos os países da Zona até a data especificada.
8. Intervir nas circunstâncias que possam comprometer o Nome de Sathya Sai e/ou o
bem-estar da OISSS, supervisionando e apoiando as ações do Conselho Nacional.
9. Participar das reuniões em Prashanti Nilayam convocadas pelo Conselho de Prashanti
durante o Guru Purnima e durante a comemoração do aniversário de nascimento de
Sathya Sai Baba.
10. Organizar reuniões de líderes de Zona periodicamente, conforme necessário.
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Compromissos e Responsabilidades dos Conselhos Nacionais e Comitês Coordenadores
1. O Presidente e o Vice-Presidente dos Conselhos Nacionais deverão ser os responsáveis
nacionais por todas as políticas, programas e procedimentos pertinentes à OISSS e
reportar periodicamente ao Presidente da Zona e ao Coordenador Central sobre tais
assuntos. Os programas geralmente são realizados com a aprovação do Presidente da
Zona e do Coordenador Central.
2. Divulgar informações sobre os programas da OISSS e comunicar avisos, decisões,
recomendações e diretrizes do Conselho de Prashanti a todos os Centros Sathya Sai e
Grupos Sathya Sai e implementá-los.
3. Incentivar e orientar o estabelecimento de novos Centros Sathya Sai e Grupos Sathya Sai.
4. Autorizar o funcionamento e afiliar todos os Centros Sathya Sai e Grupos
Sathya Sai no país.
5. Coordenar e supervisionar as atividades nacionais da OISSS e verificar se todas
estão consistentes com os ensinamentos e instruções de Sathya Sai Baba e os interesses da OISSS.
6. Assistir, apoiar, encorajar e inspirar pelo exemplo todos os Centros Sathya Sai e Grupos
Sathya Sai para melhor cumprirem os seus objetivos.
7. Estar ciente e apoiar, quando solicitado, os trabalhos dos ISSE e das Escolas Sathya
Sai no país e manter o Presidente da Zona e o Coordenador Central informados
sobre os mesmos.
8. Desenvolver e conduzir programas de treinamento de liderança para todos
os dirigentes.
9. Organizar reuniões públicas para compartilhar a mensagem e os ensinamentos de
Sathya Sai Baba.
10. Apresentar relatórios semestrais do país ao Conselho de Prashanti, por meio do Presidente da Zona e do Coordenador Central, em julho e novembro. Além disso, certificar-se de que a Pesquisa Anual online da OISSS seja preenchida com precisão pelo
Presidente do Conselho Nacional e os Presidentes de todos os Centros Sathya Sai e
Grupos Sathya Sai na data prevista.
11. Fornecer ao Conselho de Prashanti, por meio do Presidente da Zona e do Coordenador
Central, relatórios sobre quaisquer atividades significativas que tenham sido realizadas no país o mais rápido possível.
12. Tomar qualquer providência, com a orientação do Presidente de Zona e Coordenador
Central, nos casos de violação destas Diretrizes e do Manual de Operações em relação
às atividades ou condutas de qualquer dirigente/membro que sejam contrárias aos
melhores interesses da OISSS.
13. O Presidente pode, com a aprovação do Presidente da Zona e do Coordenador Central,
substituir dirigentes do Conselho Nacional ou do Comitê Coordenador que tenham
renunciado às suas funções por vontade própria ou que tenham deixado de cumprir
as responsabilidades que lhes foram atribuídas, ou cuja conduta seja contrária aos
ensinamentos de Sathya Sai Baba.
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14. Participar das reuniões em Prashanti Nilayam convocadas pelo Conselho de Prashanti
durante o Guru Purnima e durante a comemoração do aniversário de nascimento de
Sathya Sai Baba.
15. Organizar reuniões de líderes e membros nacionais, incluindo os Presidentes dos Centros Sathya Sai, de tempos em tempos, conforme necessário.

Relatórios de atividades/eventos/programas
a nível Zonal, Nacional e de Centro/Grupo
A importância de reportar. É importante que o trabalho da OISSS seja reportado com diligência e transparência para que:
1. Haja maior conscientização nacional e internacional da Missão de Sathya Sai.
2. Todos os membros dos Centros Sathya Sai sejam mantidos informados em tempo
hábil sobre o trabalho que está sendo feito pela OISSS ao redor do mundo. Isso pode
ser uma fonte de grande inspiração para os membros e estimulá-los a fortalecer o seu
compromisso com a obra da OISSS. Para tais fins, a OISSS estabeleceu vários sites e
plataformas de mídia social (vejam abaixo), com os quais todos os membros devem
se familiarizar.

Difusão de Informações/Comunicação
Comunicação eficiente e efetiva dentro da OISSS. Para garantir a administração adequada
da OISSS em todo o mundo e promover a devoção e a consciência espiritual dos membros
da OISSS, o Conselho de Prashanti fornece orientação, incentivo e assistência conforme as
necessidades. Para isso, é necessário um sistema de comunicação eficiente e efetivo entre
o Conselho de Prashanti e todos os membros/devotos ao redor do mundo, pois é essencial
que as comunicações cheguem a todos os membros da OISSS e a todos os devotos. Assim,
é importante que os dirigentes das OISSS nacionais mantenham uma lista precisa de contatos detalhados.
Para facilitar a comunicação bidirecional entre a liderança da OISSS e os membros, as
visões dos dirigentes e membros da OISSS devem ser transmitidas ao Conselho de Prashanti
pelo Presidente da Zona, Coordenadores Centrais, Presidentes do Conselho Nacional e outros,
incluindo Coordenadores de Mídia, Expansão e TI.
Coordenador de Difusão. Quando necessário, um Coordenador de Difusão pode ser
nomeado em nível de Zona para auxiliar o Presidente de Zona nessa difusão de informações/comunicação. Em países onde o inglês não é amplamente falado e lido, tais informações/comunicações serão traduzidas para o idioma local para distribuição a todos os
Centros Sathya Sai.

Sumário

CAPÍTULO 4 - Estrutura da Organização Internacional Sri Sathya Sai

21

Logotipo da OISSS
Novo logotipo da OISSS
O novo logotipo da OISSS, aprovado em fevereiro de 2017, deve ser usado de forma uniforme
e consistente em todos os comunicados oficiais, cartas, documentos, publicações, material,
obras artísticas e literárias, filmes, sites, plataformas de mídia social, etc. da OISSS em todos os
países e em todos os níveis.
O novo logotipo mantém os cinco valores universais dados a
nós por Sathya Sai Baba: Verdade (Sathya), Conduta Correta
(Dharma), Paz (Shanti), Amor (Prema) e Não Violência (Ahimsa).
O pilar elevado com uma flor de lótus no topo é chamado de
Sarva Dharma Stupa. O pilar, com seus anéis concêntricos, representa a ioga, ou união com Deus. Os anéis indicam os estágios
da disciplina iogue necessários ao desabrochar do “lótus do
coração”, cujas pétalas estão no topo do pilar. A chama da iluminação interior está no centro do lótus. Assim como o lótus vive
na água suja, mas permanece sem ser contaminado por ela, da
mesma forma devemos viver no mundo, porém sem sermos contaminados por ele. O design e
os esquemas de cores do novo logotipo atendem às necessidades modernas da OISSS.

Logotipos anteriores da OISSS (em desuso)

Este logotipo foi adotado em 2006 e foi o oficial
da OISSS até fevereiro de 2017.

Antes de 2006, era usado um logotipo representando as principais religiões do mundo. Esses logotipos, juntamente com o nome Sathya Sai
Baba (e variações dele), foram registrados em muitos países para protegê-los de uso indevido.
www.sathyasai.org/trademark/trademark.html
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Recursos importantes
Esta seção fornece as fontes oficiais de informações sobre a vida e os ensinamentos de Sathya
Sai Baba e a OISSS:
A. Palavras e Discursos de Sathya Sai Baba3:
• Série Sathya Sai Vahini (em www.sssbpt.info)
• Série Palavras de Sathya Sai (em www.sssbpt.info ou www.sathyasai.org/media/ebooks)
B. Sites informativos e inspiradores:

www.sathyasai.org

Organização Internacional Sri Sathya Sai, contém
links para os sites de Zonas, Regiões, Países, etc.

www.saiuniverse.sathyasai.org

Universo Sathya Sai, que relata as atividades
espirituais, educacionais e de serviço dos voluntários Sathya Sai ao redor do mundo.

www.facebook.com/SathyaSaiUniverse

Página do Facebook do Universo Sathya Sai.

www.sathyasaihumanitarianrelief.org

Ajuda Humanitária Sathya Sai, que relata o socorro
a desastres por meio de relatos dos voluntários Sathya Sai.

www.srisathyasai.org.in

Sri Sathya Sai Central Trust, em Prashanti Nilayam.

www.saicast.org

Vídeos Sathya Sai

www.theprasanthireporter.org

Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Divisão de
Publicações, relatora dos eventos em
Prashanti Nilayam.

www.sssbpt.org

Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Divisão de Publicações, livraria de Prashanti Nilayam.

www.radiosai.org

Radio Sai Global Harmony, página web e rádio
online 24 horas, inclui o Heart2Heart, um
jornal online.

3 (N.T.) Acesse https://www.sathyasai.org.br/literatura-sai para traduções dos Vahinis e de vários discursos da série “Palavras
de Sathya Sai” (Sathya Sai Speaks) para o português.
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C. Publicações Importantes da Organização Sri Sathya Sathya Sai:
• Relatórios Anuais da OISSS (em www.sathyasai.org)
• Relatórios Anuais do Sri Sathya Sai Central Trust (em www.srisathyasai.org.in)
D. Outros Recursos para Gestão da OISSS:
• Carta de Swami ao Seu irmão em 25 de maio de 1947
• Discurso Divino na Primeira Conferência da Índia das Organizações Sri Sathya Sai Seva,
Madras, 21 de abril de 1967 [SSS, vol. 7, capítulo 18]
• Discurso Divino na Conferência Mundial Sri Sathya Sai das Organizações Sri Sathya Sai
Seva, Bombaim, 17 de maio de 1968 [SSS, vol. 8, capítulo 19]
• Resoluções das Conferências Mundiais da Organização Internacional Sri Sathya Sai
• Publicações da OISSS sobre Sathya Sai Baba e a OISSS
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Unidade dentro da OISSS
Nas Organizações Sai, o requisito primário é a unidade e a confiança mútuas. Somente com unidade você poderá promover o bem-estar do mundo. Se houver discórdia
dentro da Organização, como serão capazes de servir aos outros? Façam da tolerância o seu ornamento. Através do amor, eliminem as suas más características.
– Sathya Sai Baba, 7 de outubro de 1993
Na realização de tarefas sagradas a serviço do Divino, a oração védica indica o
espírito com o qual elas devem ser executadas. “Vivamos em amizade. Movamonos juntos. Em harmonia e compreensão, vivamos juntos. Promovamos a unidade
e a amizade”. Se tivermos unidade, quanta alegria poderemos experimentar! Unidade é força. Para desenvolver a unidade, vocês devem ter a consciência da unidade espiritual.
– Sathya Sai Baba, 24 de novembro de 1990

Unidade, Pureza e Divindade. O trabalho da OISSS é sagrado. A OISSS une as vontades separadas de indivíduos em uma única vontade. Todos os Centros Sathya Sai, Fundações Sri Sathya
Sai, Institutos Sathya Sai de Educação, Escolas Sathya Sai, etc. ao redor do mundo precisam trabalhar juntos e cooperar num espírito de amor e unidade para encorajar as práticas espirituais
e a transformação pessoal de milhões de pessoas ao redor o mundo por meio de atividades
devocionais, educacionais e de serviço. As unidades da OISSS precisam cumprir as leis nacionais e as diretrizes da OISSS.
Resolvendo desacordos. Em relação a quaisquer desacordos que possam surgir, Sathya Sai
Baba deu as seguintes diretrizes:
Meu desejo é que, sempre que surgir qualquer pequeno desentendimento entre vocês,
vocês o corrijam entre si exercendo amor e tolerância. Vocês não devem se tornar passionais e deixar as coisas explodirem numa discussão ou divisão em facções. Reconheçam que estão engajados no exercício de expandir os seus corações, de alcançar
os Pés do Senhor através da expressão do amor. A menos que cultivem amor, tolerância, humildade, fé e reverência, como é possível perceber Deus?
– Sathya Sai Baba, 20 de novembro de 1970
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Não fale de forma descuidada, pois isso pode ferir os sentimentos dos outros. Algumas pessoas podem não prestar atenção se você falar suavemente e com doçura.
Isso é o destino delas. Elas podem ouvir ou não, mas você deve sempre falar de forma
agradável. Se isso não for possível, observe o silêncio. Quando você está em silêncio,
não pode haver conflito.
– Sathya Sai Baba, 9 de outubro de 2001
Deixe o passado ser passado... A partir deste momento, abandonem a inveja, o orgulho e o ódio dos seus corações e, em vez disso, cultivem o amor e a ajuda mútua.
[Sathya Sai Speaks, vol. 10, págs. 228-229]

Se um desacordo não for resolvido apesar dos melhores esforços, o Presidente de um
Centro Sathya Sai ou Grupo Sathya Sai deve consultar o Presidente do Conselho Nacional, o
qual pode, por sua vez, consultar o Presidente da Zona e o Coordenador Central. Em caso de
divergências em nível de país, o Presidente do Conselho Nacional deverá consultar o Presidente da Zona e o Coordenador Central. O objetivo em ambos os casos é facilitar uma resolução e forjar um caminho construtivo para a unidade. Quando necessário, o Presidente da Zona
poderá consultar o Conselho de Prashanti para orientação.
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Centros Sathya Sai
– Programas e Práticas
O Centro Sathya Sai e o Grupo Sathya Sai
Nosso relacionamento é apenas de coração para coração e de amor para amor, nada
mais. Swami é o amor personificado. Swami dá importância ao amor e a nada mais.
Não deem importância a conversas maldosas e sem sentido.
– Sathya Sai Baba, 15 de outubro de 1999
Falando sobre fé, devo fazer uma advertência. Muitas pessoas estão coletando dinheiro em vários lugares usando Meu Nome para vários propósitos, como organizar
recepções, construir templos, fazer puja, etc. Isso não é autorizado e é contra Minha
vontade e Minhas instruções. Não cedam a tais pedidos e não encorajem essa prática
que condeno.
– Sathya Sai Baba, 25 de novembro de 1962

Afiliação à OISSS. O Centro Sathya Sai é o principal instrumento através do qual os objetivos
da OISSS são alcançados. Ele é credenciado e afiliado à OISSS nacional, que é administrada por
um Conselho Nacional ou Comitê Coordenador. O propósito de um Centro Sathya Sai é fornecer um local de encontro para estudo, autorreflexão e prática dos ensinamentos de Sathya Sai
Baba e fornecer informações sobre Ele ao público. O Centro Sathya Sai é um ponto central para
indivíduos que estão se esforçando para levar uma vida espiritual disciplinada e que desejam
dedicar semanalmente uma parte significativa de seu tempo e energia para realizar atos de
serviço altruísta aos necessitados e aflitos.
Grupos Sathya Sai. Geralmente, qualquer grupo de devotos Sathya Sai Baba com menos de
nove participantes, mas não com menos de três (não pertencentes à mesma família), e engajados em atividades em uma ou duas Áreas da OISSS, pode constituir-se como um Grupo Sathya
Sai e solicitar afiliação ao Conselho Nacional ou ao Comitê Coordenador. Se forem realizadas
atividades em apenas uma Área, as atividades em uma segunda Área devem ser planejadas.
Sathya Sai Baba emprestou Seu Nome a esta Organização para a elevação da humanidade,
portanto, somente grupos credenciados e afiliados ao Conselho Nacional podem usar o nome
de Sathya Sai Baba e o logotipo da OISSS.
Local. Devido ao fato de a OISSS ser uma organização espiritual e não uma nova religião,
sempre que possível, as reuniões do Centro Sathya Sai são realizadas em locais não associados
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a uma religião em particular. As reuniões do Centro Sathya Sai podem ocorrer em uma residência particular ou em um local público, conforme o caso. Em todas as situações, o local da
reunião do Centro Sathya Sai deve ter uma aparência limpa e saudável, com espaço adequado,
e deve ser acessível aos membros da comunidade em geral. Embora nunca deva haver uma
tentativa de recrutar membros, o Centro Sathya Sai acolhe amorosamente todos os aspirantes
espirituais sinceros, sem levar em conta raça, etnia, classe social ou afiliação religiosa.
Altares. Os altares nos Centros Sathya Sai refletem a universalidade dos ensinamentos de
Sathya Sai Baba e possuem uma imagem de Sathya Sai Baba e o logotipo do Sarva Dharma.
Sathya Sai Baba veio para a transformação e elevação espiritual de todas as pessoas e, portanto,
a configuração e as práticas nos Centros Sathya Sai devem representar esse fato – tomem cuidado para evitar mal-entendidos de que uma ou mais religiões são favorecidas ou que devem
ser seguidas pelos membros. Onde os costumes e as circunstâncias locais exigirem, citações/
símbolos das tradições religiosas locais podem ser colocados nos Centros Sathya Sai após consulta com o Presidente da Zona e o Coordenador Central.
Disciplina. Em sintonia com o caráter sagrado do Centro Sathya Sai como um local de adoração e serviço comunitário, as disciplinas determinadas por Sathya Sai Baba e Seus ensinamentos são seguidos. Assim, por exemplo, homens e mulheres sentam-se separadamente e
interagem minimamente; os participantes se vestem e se comportam modestamente, e o foco
está no aprendizado e nas práticas espirituais dentro do Centro Sathya Sai.
Relacionamento “de coração para coração” com Sai. Sathya Sai Baba afirmou repetidas vezes
que Ele não usa intermediários para se comunicar com Seus devotos. Em vez disso, Ele diz ter
uma comunicação pessoal “de coração para coração” com cada devoto. Assim, os devotos são
aconselhados a ignorar as alegações feitas por aqueles que dizem ter mensagens de Sathya
Sai Baba ou orientações “internas” especiais para o benefício de outros. Nenhuma pessoa foi
autorizada a dar mantras, solicitar doações, construir ashrams ou realizar curas ou casamentos
em nome de Sathya Sai Baba.

Universalidade
Tarefa da OISSS. Sathya Sai Baba veio para o despertar espiritual de todos os seres. De fato,
quando Ele formou o Conselho de Prashanti, Ele pediu a cada membro que fosse a todos os
cantos do mundo para compartilhar Sua mensagem. Isso não significa que os membros do
Centro Sathya Sai devam persuadir outros a se tornarem seguidores de Sai. Em vez disso, os
devotos de Sathya Sai têm o dever sagrado de compartilhar, representar com precisão e viver
Sua mensagem de Unidade Universal e Serviço Altruísta.
Os membros das Organizações Sathya Sai não devem criticar outros Nomes e Formas de Deus; eles não devem se tornar fanáticos, cegos à glória de outros Nomes e
Formas. Eles devem se juntar àqueles que honram essas outras manifestações e demonstrar que todos os Nomes e Formas são Meus. Devem contribuir para a alegria e
felicidade de todos sem abrir mão de sua fé.
– Sathya Sai Baba, 18 de maio de 1968
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OISSS – uma organização local. Da mesma forma, Sathya Sai Baba indicou que os Centros
Sathya Sai devem refletir a cultura local do país. Ele disse que não devemos arrancar as “árvores
espirituais” plantadas em outros países. Devemos tomar a essência de Seus ensinamentos e
cultivá-la em todos os países.
Por esta razão, as reuniões, atividades e práticas do Centro Sathya Sai devem sempre refletir
esta mensagem de universalidade, e cada membro ou convidado deve adotá-la e compreendê-la, promovendo assim a unidade entre todos. Nenhuma predominância é dada a qualquer
tradição ou crença religiosa.

Devoção Unidirecionada
Não cave poucos metros em vários lugares diferentes e lamente que você não pôde
encontrar água. Cave em um único lugar com firmeza e fé, e a broca perfurante descerá até a nascente subterrânea de água.
– Sathya Sai Baba, 22 de janeiro de 1967

Intensidade de nossa devoção. Embora haja profundo respeito e reconhecimento do valor
de outros Mestres e professores espirituais, os Centros Sathya Sai se concentram nos ensinamentos de Sathya Sai Baba. Os membros, e particularmente os dirigentes, devem estar comprometidos em estudar a vida e os ensinamentos de Sathya Sai Baba e participar plenamente
nas atividades dos Centros Sathya Sai para promover sua transformação pessoal, em vez de
participar das muitas palestras e programas de outros mestres espirituais. É importante salientar que, embora os ensinamentos fundamentais de outros mestres espirituais possam não ser
significativamente diferentes, pode haver diferenças nos pontos enfatizados e nas práticas
dessas organizações.
A singularidade da OISSS. As atividades do Centro Sathya Sai enfatizam a importância da
prática dos valores humanos universais da Verdade, Retidão, Paz, Amor e Não Violência para a
percepção da divindade inerente ao homem. O Centro Sathya Sai promove o serviço altruísta
como um sadhana (prática espiritual) essencial, e busca estabelecer a unidade das crenças,
com o objetivo de identificar a Unidade em toda a criação.
Os Centros Sathya Sai procuram evitar que se crie a impressão de que se deva adorar Sathya
Sai Baba no lugar de suas crenças religiosas. Ele disse que veio para tornar o cristão um cristão
melhor, o hindu um hindu melhor etc. Assim, a ênfase está na universalidade da mensagem
de Sathya Sai Baba e sua prática na vida diária para inspirar cada membro a reconhecer sua
divindade inerente. Os Centros Sathya Sai devem sempre acolher os membros da comunidade
onde se encontram e devem refletir, sempre que possível, a cultura e os costumes locais.

Filiação
As qualificações para ser um membro são: ser um aspirante ávido pelo progresso espiritual, ter plena fé no nome que a Organização carrega... e ter conquistado o reconhecimento como uma boa pessoa. Essa é toda a qualificação necessária; nada mais
conta.
– Sathya Sai Baba, 21 de abril de 1967
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Pré-requisitos para a filiação. Não há cobranças ou taxas de adesão, e doações nunca são
solicitadas. Um indivíduo com pelo menos 18 anos de idade pode tornar-se membro de um
Centro Sathya Sai depois de se familiarizar com estas Diretrizes e expressar a intenção sincera
de segui-las. Espera-se que os membros deem o seu melhor ao praticar os Nove Pontos do
Código de Conduta e os Dez Princípios estabelecidos por Sathya Sai Baba, e assim se tornem
exemplos de Seus ensinamentos e instrumentos dignos para contribuir com a meta principal
da OISSS. Espiritualidade prática consiste no esforço para incorporar os valores humanos universais em todos os aspectos e em cada momento consciente de nossas vidas. Os membros
devem estar dispostos a cumprir as regras e os regulamentos da OISSS.

Código de Conduta de Nove Pontos
1. Meditação e oração diárias.
2. Canto devocional em grupo ou oração com os membros da família uma vez por
semana, sempre que possível.
3. Participação das crianças da família na Educação Espiritual Sai.
4. Participação regular (pelo menos uma vez por mês) nos encontros devocionais do Centro.
5. Participação nos trabalhos de serviço à comunidade e em outros programas
da Organização.
6. Estudo regular da literatura de Sathya Sai Baba.
7. Prática do limite aos desejos – esforço consciente e contínuo para eliminar as tendências de desperdiçar tempo, dinheiro, alimento e energia – e utilização das economias
para o serviço à humanidade.
8. Falar suave e amorosamente com todos.
9. Não falar mal dos outros, especialmente na ausência deles.

Dez Princípios Orientadores
(Dados por Sathya Sai Baba em seu discurso em 21 de novembro de 1985)
1. Ame e sirva seu país. Não critique o país dos outros.
2. Honre todas as religiões, pois todas são caminhos para o Deus único.
3. Ame todas as pessoas sem distinção; saiba que toda a humanidade é uma
única comunidade.
4. Mantenha seu lar e os arredores limpos.
5. Ajude as pessoas a se tornarem independentes. Ofereça alimento e abrigo, amor e
cuidado para o doente e o idoso.
6. Não tente os outros oferecendo-lhes suborno, nem se rebaixe aceitando o mesmo.
7. Não desenvolva ciúme, ódio ou inveja de forma alguma.
8. Não dependa dos outros para servi-los em suas necessidades pessoais; torne-se seu
próprio servidor antes de servir aos demais.
9. Adore a Deus, abomine o pecado.
10. Respeite as leis de seu país e torne-se um cidadão exemplar.
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Propósito da Filiação. Todos os membros, e especialmente aqueles que ocupam cargos,
estão na Organização para seu próprio crescimento espiritual, para perceber e manifestar
sua divindade inata e para apoiar os outros em seu próprio despertar espiritual. Isso pode
ser plenamente estimulado pela variedade de atividades no Centro Sathya Sai. Cada membro
cria ativamente sua conexão com Sathya Sai Baba seguindo Seus ensinamentos sinceramente
com fé e amor.
Os devotos de Sathya Sai se esforçam para evitar qualidades negativas, tais como a raiva, a
ganância, a inveja, a luxúria e o ciúme, pois são prejudiciais à vida espiritual e à saúde e bem-estar de todos. Quando essas qualidades se manifestam durante a participação em qualquer
atividade, são necessárias a autorreflexão e a autotransformação por parte do(s) devoto(s).
Membros. Onde a legislação nacional e/ou os documentos administrativos de um Centro
Sathya Sai exigirem que uma lista de membros seja mantida e que se estipule os direitos e
responsabilidades dos membros, as pessoas podem se tornar membros do Centro Sathya
Sai somente depois de terem participado ativamente das principais atividades da OISSS. Isso
também se aplica aos Centros Sathya Sai que não mantêm uma lista de membros. Quando não
houver consenso no Comitê em relação à admissão de qualquer pessoa como membro, ou se
for solicitada uma revisão da decisão do Comitê em relação a isso, o Presidente do Conselho
Nacional (ou qualquer dirigente designado da Sub-região) deverá ser consultado antes que
uma decisão final seja tomada pelo Presidente do Centro Sathya Sai. O Conselho Nacional, em
consulta com o Presidente de Zona e com os Coordenadores Centrais, pode publicar critérios
vinculantes para estabelecer o que é a participação ativa na Organização.
As pessoas impossibilitadas de cumprir tais critérios podem continuar a participar das atividades do Centro Sathya Sai como não membros.
Remoção de membros. Um membro que deixar de satisfazer os requisitos acima e se conduzir em detrimento do bom funcionamento do Centro Sathya Sai deve se corrigir mediante
a autorreflexão e seguir a orientação dos dirigentes. No caso de transgressões repetidas ou
graves, o membro poderá ser solicitado a se dispensar das atividades do Centro até que venha
a corrigir a sua conduta e passe a seguir as diretrizes.
Não imponham regras sem misericórdia ou sem cuidadosa reflexão. (...) Deem oportunidades para a pessoa se reabilitar, para se inserir no grupo, para que possa se corrigir. Se mesmo assim a pessoa não se corrigir, removam o seu nome sem arrependimento. Não tenham no grupo de devotos Sai alguém cuja ausência seria preferível,
seja por causa dos seus hábitos ou devido à sua indiferença em relação a assuntos
espirituais, especialmente no tocante às orientações dadas por Mim.
[Sathya Sai Speaks, vol. 2, pág. 159]

Três Áreas principais de um Centro Sathya Sai
As principais atividades de um Centro Sathya Sai são desempenhadas por intermédio de três
Áreas: a de Devoção, a de Educação e a de Serviço. Estas correspondem aos três principais
caminhos que levam à autorrealização: o da devoção (bhakti-yoga), o do conhecimento espiritual (jñana-yoga) e o do serviço altruísta (karma-yoga). Embora os membros tendam a gra-
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vitar em torno de uma determinada Área, eles são fortemente encorajados a participar tanto
quanto possível das atividades de todas as três, pois elas são importantes para o seu crescimento espiritual.

Área de Devoção
O indivíduo pode ser liberado agora por meio da prática espiritual que consiste em
cantar a glória de Deus e ouvir o Seu Nome sendo cantado. (...) Isso pode auxiliar no
processo de liberação, não apenas dos membros do grupo (...) o mundo inteiro pode
se beneficiar das vibrações.
– Sathya Sai Baba, 26 de janeiro de 1982
O Senhor disse: “Onde os Meus devotos estiverem cantando, ali Eu me estabelecerei”.
– Sathya Sai Baba, 11 de julho de 1957

A Área de Devoção tem por foco o canto devocional, a oração e a meditação em grupo,
acampamentos e retiros de prática espiritual, atividades inter-religiosas, programações para
recém-chegados, organização de peregrinações a Prashanti Nilayam e outras atividades destinadas a fortalecer a fé e a devoção do indivíduo a Deus e a sua compreensão e prática do
conhecimento espiritual universal.
Assim como é o óleo para a chama da lamparina, é a devoção (bhakti) a Deus para a
chama do conhecimento espiritual (jñana).
[Jñana Vahini, pág. 32]

Área de Educação
Círculo de estudos não é apenas leitura de livros. Trata-se de escolher um tema e cada
pessoa expressar qual é o seu significado para ela. Como uma mesa-redonda (...) o
círculo de estudos olha para as diferentes facetas. (...) Mas, tal como em um diamante,
existe uma face plana – a do topo –, a partir da qual todas as outras podem ser vistas.
Descobrir essa face é a tarefa do círculo de estudos.
[Hislop, Conversações com Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, pág. 150]

Propósito. A Área de Educação promove o estudo e a prática dos ensinamentos de Sathya Sai
Baba por meio de círculos de estudos, da publicação dos Seus ensinamentos e da produção
de material audiovisual sobre os Seus ensinamentos. Nos países onde não há Instituto Sathya
Sai de Educação (ISSE), a Área de Educação implementa Programas de Educação Sathya Sai
em Valores Humanos (PSSEVH) na comunidade, sob a orientação do Comitê de Educação da
Organização Internacional Sri Sathya Sai (OISSS) e da Zona. Onde existe um ISSE, a Área de
Educação apoia o seu trabalho para disseminar PSSEVH na comunidade. A Área de Educação
supervisiona o Programa de Educação Espiritual Sai (EES) no Centro Sathya Sai.
Educação Espiritual Sai. Aulas de Educação Espiritual Sai (EES) são ministradas nos Centros
Sathya Sai a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, com o objetivo de promover o desenvolvimento do caráter e a transformação espiritual, ajudando os alunos a fazer aflorar e a praticar
os valores que lhes são inerentes (Educare). Eles (1) aprenderão sobre a vida e os ensinamentos
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de Sathya Sai Baba; (2) prestarão serviço desinteressado ao próximo; (3) abraçarão a unidade
dos diferentes credos; (4) praticarão os cinco Valores Humanos universais; e (5) porão em prática a colocação de um limite sobre os seus desejos. Além disso, aprenderão a importância de
respeitarem os pais, cumprirem devidamente os seus deveres em casa, serem leais à pátria e se
orgulharem dela e desenvolverem um bom caráter. Os devotos que ministram aulas de Educação Espiritual Sai devem receber treinamento adequado.
Bal Vikas (que agora se chama Educação Espiritual Sai) é a base primordial do grande movimento para o restabelecimento do dharma (um modo de vida espiritual) no
mundo. Está fazendo surgir uma geração de meninos e meninas que possuem uma
consciência límpida e clara (e)... criando uma atmosfera onde hábitos e ideais nobres
podem crescer e frutificar.
– Sathya Sai Baba, 6 de junho de 1978

Área de Serviço
O serviço altruísta é a própria essência da devoção.
– Sathya Sai Baba, 29 de março de 1967
É a melhor cura para o egotismo.
– Sathya Sai Baba, 13 de janeiro de 1968
Considerem o serviço altruísta como a melhor disciplina espiritual. (...) Mas não acreditem que poderão reformar ou remodelar o mundo por meio do serviço altruísta.
Vocês poderão fazê-lo ou não; isso não importa. O real valor do serviço altruísta, o
seu resultado mais visível, é que ele os reforma, os remodela. Prestem serviço altruísta
como uma disciplina espiritual; então vocês serão humildes e felizes.
– Sathya Sai Baba, 29 de março de 1967

O serviço é a própria essência da devoção a Deus, e o objetivo da devoção é a percepção
da divindade inata do indivíduo. Sathya Sai Baba enfatiza que todo e qualquer ato de serviço
altruísta, realizado com amor incondicional e com a atitude de servir ao Deus que reside nos
que estão sendo servidos, confere imenso benefício espiritual. É primordialmente a disciplina
espiritual (sadhana) que permite o florescimento interior da compaixão, do amor e da paz e
ajuda a eliminar o ego.
Os membros se envolvem em atividades de serviço de acordo com as necessidades locais.
Dentre estas se incluem o fornecimento de alimentos, água e roupas para os necessitados, os
órfãos e os deficientes; visitas a hospitais, asilos ou abrigos para os sem-teto; a organização
de acampamentos médicos e campanhas de doação de sangue; a implementação de programas de socorro em desastres; a adoção de escolas e comunidades carentes; a participação
no desenvolvimento local e em práticas de proteção ambiental; visitas a prisões e a tutela e
orientação de estudantes.
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Seção Feminina
Os homens devem compreender a elevada posição das mulheres e honrá-las e respeitá-las apropriadamente. Não devem fazê-las sofrer e verter lágrimas. Uma casa na
qual a mulher derrama lágrimas será arruinada. Os homens devem dar às mulheres
um lugar de honra e levar vidas respeitáveis.
– Sathya Sai Baba, 19 de novembro de 1995

Sathya Sai Baba explicou que as antigas escrituras concederam às mulheres uma posição
preeminente na sociedade, pois elas são personificações do sacrifício. Sendo as primeiras preceptoras dos filhos, moldam as suas vidas para que eles desenvolvam um bom caráter, tenham
amor a Deus e sirvam à sociedade.
Pode-se instituir uma Seção Feminina nos Centros Sathya Sai, dependendo dos costumes
e circunstâncias locais, mas isso não constitui um requisito. A Seção Feminina deve ter atividades devocionais, educacionais e de serviço, ficando os seus deveres concentrados dentro do
Centro Sathya Sai. Pode haver uma coordenadora e uma secretária para a Seção.

Programa de Jovens Adultos
Em Seu discurso por ocasião da Conferência de Jovens Adultos de 1997, Sathya Sai Baba revelou o importante papel dos Jovens Adultos no cumprimento de uma nobre missão:
Os jovens de hoje são os futuros líderes da nação e os arquitetos da nova sociedade.
O futuro da nação depende dos seus jovens. A força dos jovens está assentada no seu
espírito de patriotismo. O seu dever primordial é prestar serviço à sociedade. A força
física e mental dos jovens é o alicerce sobre o qual se constrói uma nação.
[Sathya Sai Speaks, vol. 33, pág. 18]

O princípio que deve guiar os Jovens Adultos (JA) é a autotransformação. Sathya Sai Baba
revelou um caminho preciso para a realização dessa grande missão. Ele disse:
É o privilégio e o dever de homens e mulheres jovens promover o bem-estar, o progresso e a paz do mundo. Transformem todas as suas ações em deveres sagrados.
Experimentem o amor do Divino. Esse é o significado da declaração de Swami: “A Minha vida é a Minha mensagem”. Mantenham-se fiéis aos ideais que Swami colocou
diante de vocês.
– Sathya Sai Baba, 16 de julho de 1997
Os jovens devem ter em mente o verdadeiro propósito da vida. Devem eliminar dos
seus corações todas as impurezas e, com os corações puros, envolver-se no serviço
sempre e em todo lugar. “Mãos na sociedade, cabeça na floresta”. A partir de hoje,
desenvolvam uma mente resoluta e uma visão firme. Este é o caminho para divinizar
o mundo.
– Sathya Sai Baba, 16 de julho de 1997

Assim, em reconhecimento às necessidades únicas dos devotos com idades entre 18 e 40
anos, o Programa de Jovens Adultos Sathya Sai (PJASS) encoraja homens e mulheres jovens a
levar vidas significativas a serviço de suas famílias, comunidades e países. Por meio do aprendizado e da prática dos princípios espirituais revelados pela vida, pelos ensinamentos e pela
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obra de Sathya Sai Baba e sob a orientação de um mentor JA, os Jovens Adultos podem avançar na sua busca espiritual. Para um JA, dá-se importância primordial ao desenvolvimento de
um bom caráter e à transformação pessoal por meio de atividades devocionais, educacionais e de serviço.
Sendo o PJASS parte integral da Organização Sri Sathya Sai, espera-se que os Jovens Adultos participem plenamente das atividades do Centro Sathya Sai.
Ter boas companhias e integrar uma comunidade espiritual são elementos vitais para o
desenvolvimento de Jovens Adultos saudáveis, felizes, produtivos e espiritualmente conscientes que contribuam para a paz e a prosperidade de suas famílias e comunidades. Portanto,
constitui uma prática comum entre os Jovens Adultos a participação em reuniões que enfoquem a missão, os ensinamentos e a obra de Sathya Sai Baba.
Dize-me com quem andas e te direi quem és!
– Sathya Sai Baba, 28 de julho de 1997

Os encontros e reuniões dos Jovens Adultos Sathya Sai são organizados em torno da busca
de objetivos espirituais de preferência a sociais. Em consonância com o enfoque espiritual
de tais reuniões, solicita-se que os Jovens Adultos mantenham a disciplina, o que os ajuda a
absorver os ensinamentos espirituais de Sathya Sai Baba e a desenvolver um vínculo fraterno
de unidade. Tais disciplinas são simples e incluem:
1.
2.
3.
4.

Pontualidade;
Uso de roupas simples e confortáveis;
Fala e conduta corteses;
Respeito pelos outros.

Como parte da disciplina, as atividades masculinas e femininas dos JA são com frequência
realizadas separadamente a fim de possibilitar que homens e mulheres jovens se concentrem
na própria espiritualidade e de lhes proporcionar um espaço seguro para o debate e a abordagem de tópicos sensíveis a cada gênero.
Todas as reuniões são conduzidas de modo a fazer aflorar os talentos e pontos fortes latentes nos Jovens Adultos.
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Por conseguinte, os objetivos primordiais dos Jovens Adultos são:
1. Desenvolvimento do Caráter: criar atividades para o aprendizado e a prática dos
ensinamentos universais de Sathya Sai Baba.
Quando se perde dinheiro, nada se perde. Quando se perde a saúde, algo se perde.
Quando se perde o caráter, tudo se perde.
– Sathya Sai Baba, 30 de maio de 1999

2. Serviço Altruísta: providenciar oportunidades para, mediante o serviço altruísta,
contribuir em prol das respectivas comunidades e países e, também, do mundo, de
acordo com o ambiente local, regional ou nacional. Isso auxilia na autotransformação.
A partir de hoje, desenvolvam a fé em Deus. Envolvam-se no serviço dedicado à sociedade e tornem as suas vidas significativas e úteis para os aflitos e os necessitados.
Lembrem-se de que, ao servir qualquer pessoa, estão servindo a Deus.
– Sathya Sai Baba, 21 de julho de 1986
A prosperidade do mundo, ou sua ausência, se baseia no caráter dos jovens – homens
e mulheres. Portanto, eles devem ser puros de coração e prestar serviço altruísta à
nação.
– Sathya Sai Baba, 21 de julho de 1986

3. Autorrealização: trabalhar juntos para perceber a divindade inerente em todos
mediante a vivência e o compartilhamento dos cinco Valores Humanos universais que
são a Verdade, a Retidão, a Paz, o Amor e a Não Violência.
O propósito de todas as práticas espirituais é descobrir a natureza do “Eu” que se experimenta nos diferentes estados de vigília, sonho e sono profundo.
– Sathya Sai Baba, 30 de março de 1987
No momento em que vocês se firmarem na verdade de que “Eu sou o Atma”, atingirão
a liberação. Pensem sempre: “Swami está em mim. Eu estou em Swami”. No entanto,
de nada adiantará simplesmente repetir “Eu sou Swami”, “Eu sou Swami” com uma
mente instável. Desenvolvam fé inabalável em que “Eu sou Swami”, “Eu sou Deus”, “Eu
sou Deus”. Somente quando desenvolverem essa firme convicção é que alcançarão a
Divindade, que é sem atributos, sem mácula, morada última, eterna, pura, iluminada, livre e a encarnação da sacralidade.
– Sathya Sai Baba, 28 de julho de 2007

Dirigentes de um Centro Sathya Sai
Nas Organizações Sai não há lugar para mandonismo. Quer sejam dirigentes ou não,
todos são igualmente trabalhadores engajados no serviço (sevaks). Esta Organização se destina àqueles que se devotam ao serviço dedicado e altruísta. Somente os
que tiverem a humildade de se considerar “servos de servos” poderão vir a ser verdadeiros servos de Deus. Tudo o que até hoje as Organizações Sai conquistaram se
deve ao trabalho feito sem ostentação por “trabalhadores ativos”. Eu estou bastante
consciente da sua dedicação e sacrifício na prestação de serviço.
– Sathya Sai Baba, 21 de novembro de 1987
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Habilidades necessárias aos líderes. Sathya Sai Baba disse: “Somente homens e mulheres que
tiverem fé inabalável na avataridade deste Nome e Forma poderão ser escolhidos como líderes na
Organização (...). Os líderes destas unidades o são porque têm a visão e o anseio, não por terem
votos ou dinheiro” (Sathya Sai Baba, 13 de janeiro de 1970).
Um líder Sathya Sai deve possuir os seguintes atributos:
1. Habilidade (ter as habilidades para executar a tarefa);
2. Disponibilidade (ter tempo para participar e interesse e entusiasmo em fazê-lo);
3. Afabilidade (ser animado, ter uma atitude positiva e trabalhar bem em equipe);
4. Responsabilidade (sendo responsável perante Sathya Sai Baba e a OISSS, realizar seus
deveres corretamente, amorosamente e com espírito de sacrifício, em benefício de
todos os membros e devotos).
A escolha dos líderes e as suas responsabilidades. Sathya Sai Baba disse também:
Uma vez que se selecione alguém em uma atmosfera de paz e amor, devem prevalecer a cooperação e a tolerância, e todos terão que seguir as suas diretrizes e respeitar
a sua orientação. Somente assim a Graça Divina será conferida.
[Sathya Sai Speaks, vol. 7, pág. 325]
Os líderes carregam a grande oportunidade de sobrepujar o seu ego e inspirar outros
no caminho para a Divindade.
[Sathya Sai Speaks, vol. 8, pág. 27]

Eles lideram pelo exemplo, falam gentilmente e trabalham com humildade e amor para
que se chegue a um consenso sempre que possível e para resolver diferenças de opinião amigavelmente, a fim de evitar mal-entendidos.
Pré-requisitos para os dirigentes. As condições necessárias para ser um dirigente da OISSS
são as seguintes:
1. Ter fé, devoção e confiança incondicional em Deus sob a forma de Sathya Sai Baba;
2. Praticar o Código de Conduta de Nove Pontos;
3. Ser um exemplo vivo dos ensinamentos de Sathya Sai Baba;
4. Ter uma conduta amorosa.
O processo de seleção de dirigentes. Os dirigentes de um Centro Sathya Sai são escolhidos
por seleção e não por eleição. Um Comitê de Seleção será constituído pelo Presidente do Conselho Nacional (ou um dirigente indicado da Sub-região nos países onde estas tenham sido
criadas), pelo Presidente e pelo Vice-Presidente do Centro Sathya Sai e por dois membros antigos que não sejam dirigentes, escolhidos pelo Presidente do Centro.
Um membro da OISSS não será elegível para a seleção de dirigentes na OISSS se estiver
envolvido nas atividades de qualquer organização cujos princípios e práticas sejam contrários ou estejam em desacordo com os ensinamentos espirituais de Sathya Sai Baba seguidos pela OISSS.
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Com o objetivo de assegurar equidade e inclusão, o Comitê de Seleção solicitará indicações de membros que tiverem participado ativamente das atividades do Centro Sathya Sai
durante os nove meses anteriores e preparará uma lista dos candidatos que considera adequados para servir como dirigentes. Onde for possível, devem ser considerados para fazer parte
da lista aqueles com ideias novas e construtivas para a gestão do Centro Sathya Sai e das suas
atividades. Após a publicação da lista, o Comitê de Seleção ouvirá as considerações dos membros sobre os candidatos propostos, tanto abertas como confidenciais, antes de preparar a
lista final de candidatos.
A tarefa do Comitê deve ser realizada de modo a assegurar que o amor e a união sejam
mantidos no Centro Sathya Sai após a seleção. Os membros do Centro Sathya Sai selecionarão os dirigentes dentre os integrantes da lista final dos candidatos, buscando-se a unanimidade. O Comitê de Seleção poderá permitir a apresentação das escolhas em cédulas fechadas
durante a realização da seleção.
Caso seja solicitada uma revisão da lista final dos candidatos ou não se tenha obtido unanimidade no processo de seleção após três tentativas, a questão será submetida à decisão do
Presidente da Sub-região ou, se não houver nenhum, ao Presidente do Conselho Nacional, que
poderá nomear o dirigente ou os dirigentes de um Centro Sathya Sai. O Presidente do Conselho
Nacional poderá consultar o Presidente da Zona e o Coordenador Central, que terão o direito
de determinar a lista final de candidatos ou de nomear dirigentes para o Centro Sathya Sai.
No caso de Centros Sathya Sai pequenos ou de Grupos Sathya Sai, o Conselho Nacional
poderá, após consultar o Presidente da Zona e os Coordenadores Centrais, permitir a seleção
de dirigentes por membros ativos em discussão aberta (ou por meio de cédulas fechadas), sem
a necessidade de um comitê de seleção formal. Caso não se chegue à unanimidade após três
tentativas, o Presidente do Conselho Nacional consultará o Presidente da Zona e os Coordenadores Centrais, que terão o direito de nomear os dirigentes do Centro Sathya Sai.
Instrumentos de Sathya Sai. Precauções de Sathya Sai:
Esses cargos não devem ser considerados como posições de autoridade ou como
“prêmios” por devoção. Eles devem ser aceitos com humildade e exercidos com amor
aos membros e ao público.
– Sathya Sai Baba, 18 de maio de 1968
Seja um servo, um servo de Deus; então toda força e alegria lhe serão dadas por
acréscimo. Tente ser um mestre e despertará inveja, ódio, raiva e cobiça em todos ao
seu redor. Sinta que é um instrumento em Suas mãos, deixe que Ele o molde e use
conforme achar melhor.
[Sathya Sai Speaks, vol. 6, pág. 262]

A composição do Comitê. Os Centros Sathya Sai têm cinco dirigentes: o Presidente, o Vice-Presidente e um coordenador para cada Área do Centro Sathya Sai: o Coordenador de Devoção, o de Educação e o de Serviço. Em razão do seu tamanho, um Grupo Sathya Sai poderá ter
menos dirigentes, dependendo da constituição e das necessidades do Grupo. Além disso, os
Centros Sathya Sai têm no Comitê um Representante dos Jovens Adultos para coordenar ques-
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tões específicas e atividades dos jovens adultos e poderão ter também uma Coordenadora da
Seção Feminina, caso esta tenha sido instituída.
Os dirigentes da OISSS a administram de acordo com a missão e valores da Organização.
Eles aplicam estas Diretrizes, incluindo aquelas que regem assuntos de natureza legal, administrativa e os relativos à Fundação (ver Capítulo 10). Identificam e abordam os riscos principais com o propósito de salvaguardar a santidade do Nome de Sathya Sai Baba e a integridade da OISSS.
Deveres dos dirigentes dos Centros Sathya Sai. É responsabilidade dos dirigentes de um
Centro Sathya Sai assegurar que ele seja administrado em conformidade com estas Diretrizes
e com o Manual de Operações. Unidade, harmonia e cooperação formam a base de um Centro
Sathya Sai dirigido apropriadamente. Espera-se dos dirigentes um caráter moral elevado e o
estabelecimento de um exemplo mediante a prática dos ensinamentos de Sathya Sai Baba em
suas vidas diárias.
Os dirigentes de um Centro Sathya Sai podem continuar a ser membros de outras organizações espirituais ou religiosas, mas não podem servir como dirigentes de tais organizações.
Não é permitido que professores de ioga e de meditação, assim como sacerdotes de templos,
sejam dirigentes de um Centro Sathya Sai porque o público pode confundir o seu trabalho
profissional com os ensinamentos de Sathya Sai Baba.
Os deveres dos cinco dirigentes são os seguintes:
O Presidente é a autoridade administrativa dentro do Centro Sathya Sai, responsável por
todos os aspectos do Centro. É responsabilidade sua exercer a liderança pelo exemplo pessoal,
participar ativamente de todos os programas e coordenar as reuniões e atividades do Centro
Sathya Sai. Cabe-lhe transmitir prontamente a membros e não membros todos os comunicados oficiais recebidos de Prashanti Nilayam. Não se deve fazer leitura ou distribuição de panfletos informativos ou avisos de outras organizações durante as reuniões dos Centros Sathya
Sai. Dentre os deveres do Presidente se incluem:
• Assegurar que o Centro Sathya Sai se conduza de acordo com estas Diretrizes.
• Assegurar que o Centro Sathya Sai mantenha um programa completo de atividades devocionais, de serviço e de estudos, incluindo dar boas-vindas e orientações a
recém-chegados.
• Conduzir reuniões periódicas de dirigentes e reuniões periódicas de planejamento
com os membros.
• Dar apoio a dirigentes, eventos, relatórios e iniciativas da OISSS, em âmbito regional,
nacional e internacional.
• Difundir informações sobre programas da OISSS, comunicar avisos, decisões, recomendações e diretrizes do Conselho de Prashanti a todos os membros de Centros e Grupos
Sathya Sai e proceder à sua implementação.
• Estimular e inspirar os Jovens Adultos a participar das atividades do Centro Sathya Sai e
a assumir posições de responsabilidade dentro do Centro Sathya Sai.
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O Vice-Presidente auxilia o Presidente e preside na sua ausência. O Vice-Presidente
também pode ser designado para supervisão ou desenvolvimento de projetos especiais ou
necessidades do Centro Sathya Sai (como Mídia, Ajuda Humanitária ou coordenação de Expansão), enquanto o Presidente atende aos assuntos do dia a dia.
O Coordenador de Devoção é responsável pelas várias atividades devocionais no Centro
Sathya Sai, conforme descrito acima. Os deveres do Coordenador de Devoção incluem:
• Coordenação de reuniões devocionais e prática de canto devocional.
• Estabelecer e manter atividades para receber os recém-chegados.
• Manter as instalações do Centro Sathya Sai e um altar que seja simples, universal e de
acordo com estas Diretrizes.
O Coordenador de Educação tem a responsabilidade de promover o estudo e a prática
dos ensinamentos de Sathya Sai Baba no Centro Sathya Sai, incluindo a realização de círculos
de estudo, conforme descrito acima, e pelo programa de EES do Centro Sathya Sai, realizado
para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos.
O Coordenador de Serviço é responsável pelas várias atividades de serviço realizadas
pelo Centro Sathya Sai, incluindo avaliar a necessidade do serviço, se há interesse suficiente
entre os membros e se os recursos apropriados estão disponíveis. O Coordenador de Serviço
trabalhará com os Coordenadores de Serviço Sub-regionais quando projetos nacionais ou
regionais forem realizados pela Organização. A OISSS deve se envolver em atividades de serviço dentro do escopo de seus próprios recursos. Não deve procurar ajuda de outras organizações. Em alguns casos, alguma colaboração geral pode ser necessária, apenas na medida em
que não infrinja os ensinamentos de Sathya Sai Baba e as Diretrizes da OISSS.
Unanimidade na tomada de decisões. Caso os dirigentes nos Centros Sathya Sai (e no Conselho Nacional ou Comitê Coordenador) não consigam unanimidade em qualquer decisão e
onde as diferenças de opiniões entre os membros sobre questões importantes permaneçam
após uma discussão justa e aberta, o Presidente do Centro Sathya Sai (e o Presidente no caso
do Conselho Nacional ou Comitê Coordenador) tomará a decisão final. Quando necessário, o
Presidente do Centro Sathya Sai deve consultar o Presidente do Conselho Nacional para assegurar desapego e consciência em todas as tomadas de decisão. Por esta mesma razão, o Presidente do Conselho Nacional consultará os Coordenadores Centrais e o Presidente da Zona.
Termo de serviço. Os dirigentes são normalmente selecionados para um mandato de dois
anos e podem servir dois mandatos consecutivos. No entanto, o prazo pode ser alterado pelos
Coordenadores Centrais e Presidente da Zona conforme exigido pelas circunstâncias especiais
de qualquer país.
Dedicação apenas a Sai. Sathya Sai Baba instruiu que os dirigentes de um Centro Sathya Sai
não devem servir como dirigentes em outras organizações espirituais.
Remoção de dirigentes. Espera-se que os dirigentes liderem pelo exemplo e demonstrem
disciplina na prática dos ensinamentos de Sathya Sai Baba, tanto no cumprimento de suas responsabilidades organizacionais quanto em sua vida pessoal. As transgressões devem ser corriSumário

40

DIRETRIZES - ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL SRI SATHYA SAI

gidas por reflexão pessoal e orientação de dirigentes superiores, mas no caso de transgressões
repetidas ou graves, o dirigente pode ser destituído do cargo por ou em nome do Conselho
Nacional ou Comitê Coordenador com a aprovação dos Coordenadores Centrais e Presidente
da Zona. O cargo vago poderá ser preenchido por nomeação ou seleção, conforme orientação
do Conselho Nacional ou do Comitê Coordenador.

Difusão de Informações/Comunicação
Comunicação eficiente e efetiva dentro das OISSS nacionais. Os Centros Sathya Sai são os
principais instrumentos pelos quais os objetivos da OISSS são alcançados em todo o mundo.
É importante que todos os dirigentes e membros entendam os ensinamentos de Sathya Sai
Baba e o objetivo principal da OISSS, incluindo os princípios, estrutura, práticas e atividades
da OISSS global e nacional. Esse entendimento fornece a base para a unidade entre todos
os dirigentes e membros dos Centros Sathya Sai no serviço à Missão de Sathya Sai com um
propósito comum.
Como o Conselho Nacional é a autoridade administrativa local da OISSS, é importante que:
1. Toda difusão de informações/comunicação seja feita apenas para difundir maior
consciência da vida e ensinamentos de Sathya Sai Baba e para promover o objetivo
principal da OISSS, conforme estabelecido acima. É importante fomentar o amor e a
unidade entre todos os dirigentes e membros, comunicando ativamente informações
sobre as atividades da OISSS.
2. Todos os anúncios, decisões, recomendações, diretrizes e programas aconselhados
pelo Conselho de Prashanti ou pela liderança da Zona para divulgação aos membros
são comunicados a todos os Presidentes dos Centros Sathya Sai para ação e distribuição oportunas a todos os membros.
3. Todas as perguntas e opiniões de Presidentes, dirigentes e membros dos Centros
Sathya Sai em resposta a isso – ou sobre quaisquer outros assuntos nacionais e locais
– são respondidas de forma clara e consistente com as disposições destas Diretrizes e
os anúncios, decisões, etc. do Conselho de Prashanti. Sempre que necessário, o Presidente deve consultar o Presidente da Zona e os Coordenadores Centrais.
4. Apenas comunicações oficiais da OISSS e os ensinamentos e obras de Bhagavan
devem ser divulgados. Deve-se tomar cuidado para não divulgar e endossar mensagens de outras organizações.

Expansão, Mídia, Arquivo e Ajuda Humanitária
A OISSS atendendo a comunidade local. Sob a orientação do Conselho de Prashanti e da
Fundação Mundial Sri Sathya Sai, as OISSSs nacionais, ISSE, Escolas Sathya Sai, Trustes, Fundações e Comitês Internacionais em todo o mundo operam em suas comunidades locais de
acordo com seus recursos e as necessidades e circunstâncias locais. O único propósito dessas
atividades é servir a humanidade e compartilhar os ensinamentos de Sathya Sai Baba, e não
buscar publicidade de qualquer tipo. A OISSS respeita as tradições e crenças locais e é sensível
às circunstâncias locais.
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Os Centros Sathya Sai podem ter coordenadores responsáveis por cada uma dessas áreas,
mesmo que tenham outras funções no Centro Sathya Sai. O trabalho desses coordenadores é
colaborativo com o trabalho das Áreas. Esses coordenadores fornecem relatórios oportunos e
precisos das atividades locais ao Conselho de Prashanti por meio do Conselho Nacional.
Expansão. Sathya Sai Baba orientou a OISSS e todos os Seus devotos a divulgar Sua mensagem e ajudar outros a avançar em sua jornada espiritual. Para este fim, a OISSS se envolve em
iniciativas de expansão em todo o mundo e inspira as comunidades locais através dos ensinamentos de Sathya Sai Baba sobre os cinco valores humanos. Essas atividades incluem:
1. Diálogo inter-religioso, colaboração e atividades, por exemplo, seminários, atividades
de serviço, programas de música, festivais de teatro, corais e orquestras que reflitam a
rica tapeçaria das religiões.
2. Encontros públicos para compartilhar regularmente a mensagem de Swami e Suas
obras com as comunidades locais. Os recém-chegados devem ser acolhidos e informados sobre as atividades da OISSS.
3. Engajamento da comunidade nos níveis local, nacional e internacional. Vídeos online,
todos os tipos de mídia em geral, incluindo televisão e rádio, são fortemente recomendados para aumentar a participação da comunidade.
4. Caminhada pelos Valores: onde quer que esse evento seja aceito pela comunidade.
Esta é uma atividade comunitária que promove a conscientização e a prática dos cinco
valores humanos universais.
Mídia. A tarefa é coletar, revisar, editar e classificar documentos, áudio, vídeo e outras mídias
para construir uma riqueza de informações sobre a vida, mensagem e obra de Sathya Sai Baba
e as atividades da OISSS local e nacional. É aceitável usar, quando apropriado, a mídia social
de forma responsável e com o devido cuidado para disseminar efetivamente os ensinamentos de Sathya Sai Baba e o trabalho da OISSS. Este trabalho deve ser feito sob a orientação e
supervisão do Comitê Internacional de Mídia da OISSS. As OISSSs locais e nacionais são responsáveis por compartilhar o trabalho da OISSS em todo o mundo com todos os membros
em tempo hábil.
Arquivo. O objetivo é coletar e preservar registros de memórias divinas e lições aprendidas
de interações diretas com Sathya Sai Baba e dos valiosos objetos de recordação recebidos por
devotos de todo o mundo. O arquivo é um serviço para as gerações futuras que anseiam e
valorizam muito a vida e as mensagens de Sathya Sai Baba e as estimadas experiências com Ele.
O Comitê de Arquivos da OISSS coleta e preserva: cartas históricas, documentos ou outros
presentes memoráveis de Sathya Sai Baba, fotografias raras, filmes, vídeos e gravações de áudio
sobre Ele, particularmente de Seus primeiros dias; informações sobre a história da Organização
Sathya Sai ao redor do mundo e outros materiais espirituais e históricos. O material arquivado
inclui entrevistas com devotos seniores que interagiram com Sathya Sai Baba pessoalmente e
aprenderam lições valiosas em Sua presença. Isso beneficia os devotos de Sathya Sai em suas
práticas espirituais pessoais agora e no futuro. Os Centros Sathya Sai ao redor do mundo constituem parte integrante e fonte deste exercício.
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Todos os Centros Sathya Sai são encorajados a participar deste dever divino de coletar e
preservar tais materiais com a orientação do Comitê de Arquivos da OISSS.
Eu os aconselho a acumular e valorizar toda a Graça e toda a Bem-aventurança que
puderem, enquanto podem, para que se sustentem, ruminando sobre a doçura das
memórias e da experiência.
– Sathya Sai Baba, 8 de abril de 1972

Ajuda Humanitária. O objetivo principal é servir nossos irmãos em seus momentos de maior
necessidade, quando suas vidas são impactadas por eventos naturais devastadores. Os esforços de socorro são fornecidos sob a orientação do Conselho de Prashanti e da Fundação Mundial Sri Sathya Sai. Há três aspectos do serviço prestado pela OISSS que se destacam: em primeiro lugar, as despesas dos serviços são geralmente custeadas pelos voluntários; segundo, os
serviços são prestados com amor e compaixão e, terceiro, os voluntários da OISSS geralmente
fornecem serviços abrangentes, incluindo alimentos, água, abrigo, assistência médica, roupas
e suprimentos e necessidades educacionais.

Sites e mídias sociais
Muitas OISSSs e Institutos de Educação Sathya Sai nacionais têm sites e plataformas de mídia
social. Como importantes fontes de informação pública online da missão e ensinamentos divinos de Sathya Sai Baba, toma-se muito cuidado para garantir a autenticidade e precisão das
informações. Também se toma cuidado para garantir que eles sejam configurados e mantidos
com altos padrões – os sites e plataformas de mídia social da OISSS são uma referência para
esses padrões. É importante encorajar os membros e devotos a visitar os sites nacionais e internacionais da OISSS. Os sites nacionais e as plataformas de mídia social devem complementar
os da OISSS para garantir consistência e uniformidade. Devem também refletir a unidade em
todas as atividades Sathya Sai ao redor do mundo e fornecer um link para os sites internacionais da OISSS.

Direitos de propriedade intelectual
É imperativo que os logotipos importantes da OISSS juntamente com o nome Sathya Sai Baba
e outros nomes importantes recomendados pelo Conselho de Prashanti sejam registrados em
todos os países da OISSS. Esses registros de marcas em todo o mundo devem ser feitos em
nome da “Sri Sathya Sai World Foundation”. No caso de as leis locais não permitirem que entidades estrangeiras registrem uma marca ou no caso de registros existentes, estes devem ser
transferidos para a Sri Sathya Sai World Foundation o mais rápido possível.
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Tipos de reuniões
e boas-vindas
a recém-chegados
No canto devocional (bhajans) e outras reuniões, devotos homens devem sentar-se
separados das devotas mulheres. A regra deve ser aplicável a todos os membros – sejam eles indianos ou não indianos, na Índia ou em qualquer outro lugar. Faz parte da
disciplina espiritual necessária aos devotos.
– Sathya Sai Baba, 22 de novembro de 1980

Recomenda-se que as reuniões do Centro Sathya Sai sejam realizadas em locais públicos
e não em casas particulares ou locais de culto associados a uma religião em particular. Isso
ocorre porque os ensinamentos de Sathya Sai Baba são de natureza universal e enfatizam a
unidade básica de todas as religiões.

Reuniões regulares
Canto devocional semanal. Normalmente, as reuniões do Centro Sathya Sai são realizadas
uma ou duas vezes por semana e duram aproximadamente 90 minutos. O programa geralmente inclui recitação de orações em grupo, um curto período de meditação, canto devocional em grupo, círculo de estudos e recados. Embora as canções devocionais indianas (bhajans) que são comumente cantadas em Prashanti Nilayam tendam a ser populares, canções
devocionais de outras tradições de fé e culturas, especialmente a cultura local, também devem
ser cantadas para que os recém-chegados possam participar cantando a glória do Senhor. É
importante que o Centro Sathya Sai abrace a cultura local. O mais importante é que a atenção
se concentre no divino através da recitação dos muitos nomes de Deus nas línguas compreendidas pela comunidade local. Os Centros Sathya Sai podem oferecer aulas e sessões de prática
para melhorar a qualidade do canto devocional.
Disciplina. As reuniões do Centro Sathya Sai exigem um comportamento disciplinado, cortês
e respeitoso de todos os participantes, de modo que uma atmosfera devocional apropriada
seja mantida e a atenção de todos seja direcionada para a reunião. De acordo com a recomendação expressa de Sathya Sai Baba, homens e mulheres devem sentar-se separadamente nas
reuniões do Centro Sathya Sai. Embora muitos devotos prefiram se sentar no chão, cadeiras
são fornecidas para quem preferir.
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Importância dos círculos de estudo. É importante que todos os membros participem regularmente dos círculos de estudo realizados no Centro Sathya Sai. O propósito de um círculo de
estudo é ajudar os membros a aprofundar sua compreensão dos ensinamentos de Sathya Sai
Baba, de modo a praticá-los em suas vidas diárias. Os círculos de estudo devem ser realizados
regularmente. O estudo dos discursos de Sathya Sai Baba (Palavras de Sathya Sai, Chuvas de
Verão, entre outros) e dos Vahinis deve constituir a base para os círculos de estudo. Esse aprendizado ajudará a promover a unidade e o amor na OISSS.

Reuniões de membros
As reuniões dos membros são realizadas regularmente para planejar e discutir os programas
do Centro Sathya Sai e para considerar quaisquer outros assuntos que requeiram atenção.

Reuniões para convidados
Além de ter um ou dois membros treinados para servir como recepcionistas oficiais, cada
Centro Sathya Sai pode ter um programa significativo de orientação aos recém-chegados para
familiarizá-los com Sathya Sai Baba e os programas e atividades do Centro Sathya Sai. O programa pode incluir uma palestra de um orador aprovado, canto devocional, partilha de experiências, etc. Visitantes e recém-chegados são bem-vindos para participar de reuniões devocionais regulares.

Dando boas-vindas aos recém-chegados e visitantes
Não proclame que você tem uma seita, distinta e separada daqueles que adoram
Deus em outros nomes e formas. Assim, você limita o próprio Deus que você está
exaltando. Não proclame em seu entusiasmo: “Queremos apenas Sai; não estamos
preocupados com o resto”. Vocês devem se convencer de que todas as formas são de
Sai, todos os nomes são de Sai. Não há “resto”, pois todos são Ele.
– Sathya Sai Baba, 17 de maio de 1968

Todos são bem-vindos. Sathya Sai Baba afirmou que os recém-chegados devem ser tratados como as pessoas mais importantes no Centro Sathya Sai. Assim, reconhecemos que os
recém-chegados requerem atenção com amor e respeito. Damos as boas-vindas a visitantes e
recém-chegados de todas as fés e religiões.
Refletindo a universalidade de Sathya Sai. É provável que os visitantes de primeira viagem aos
Centros Sathya Sai não estejam familiarizados com algumas das línguas ou tradições praticadas
ali. Por essa razão, os visitantes devem experimentar uma atmosfera de universalidade, unidade e
amor – a própria mensagem de Sathya Sai Baba que os atraiu para o Centro Sathya Sai. O local do
encontro, o encontro em si e a forma como a pessoa é acolhida devem reforçar essa impressão.

Conferências e Retiros Sathya Sai
Conferências e Retiros Sai em todos os níveis (Zonal, Regional, Nacional, Sub-regional, do
Centro Sathya Sai) podem ser realizados em intervalos regulares para que os devotos de uma
área mais ampla possam se encontrar. Os Centros Sathya Sai desempenham um papel importante na organização e realização dessas conferências/retiros, que são abertos ao público.
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Jovens Adultos
Sathya Sai Internacionais
O Conselho Internacional de Jovens Adultos (CIJA), que é compreendido pelos Representantes
de Jovens Adultos das onze Zonas e pelo Coordenador Internacional e Coordenador Adjunto
Internacional de Jovens Adultos, é um Comitê Internacional da OISSS. O CIJA coordena o Programa Sathya Sai de Jovens Adultos em mais de 75 países, os quais têm milhares de membros
Jovens Adultos ativos. Esses jovens adultos estão plenamente integrados na OISSS, participando de todas as suas atividades – devocionais, educacionais, serviço comunitário e projetos
de ajuda humanitária. E, além disso, os jovens adultos detêm posições de liderança em todos
os níveis dentro da OISSS.
Há várias atividades dinâmicas e inspiradoras sendo empreendidas por Jovens Adultos em
todo o mundo através do Programa Sathya Sai de Jovens Adultos. Eles estão engajados nessas
atividades em suas respectivas comunidades em todo o mundo, com o entendimento de que
estão se elevando espiritualmente pela ajuda prestada a seu próximo. As atividades incluem:
n

Desenvolvimento da Liderança de Jovens Adultos
Quero que vocês sejam líderes para proteger o mundo. Líderes como leões, autoconfiantes, corajosos, majestosos e justos. O leão é o rei dos animais e Eu quero que vocês
sejam reis entre os homens.
[Curso de Verão, 1992]

O Programa Internacional Sathya Sai de Liderança Jovem (PISSLJ), desenvolvido em 2014,
provê treinamento padronizado de liderança para Jovens Adultos com base nos ensinamentos de Sathya Sai Baba. O curso abrange tanto o conhecimento basilar quanto sua aplicação
prática na sociedade através de nove módulos, seis sessões on-line e três sessões residenciais
no Instituto Sri Sathya Sai de Ensino Superior em Prashanti Nilayam. Após isto, os graduados
trabalham com seus líderes seniores locais e seus Comitês Internacionais numa variedade de
projetos que são executados localmente, regionalmente e internacionalmente.
Sadhana de Amor. O programa Sadhana de Amor, que foi desenvolvido especialmente
para Jovens Adultos em preparação para o Festival Mundial da Juventude Sathya Sai de 2016,
apresenta 72 disciplinas espirituais que levam à Autorrealização através da prática do amor.
Inspirado por esta iniciativa, os Jovens Adultos em todo o mundo são encorajados a adotar o
programa dentro de suas práticas espirituais. Já que o programa contém uma mensagem uni-

n
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versal e eterna de Sathya Sai Baba, o programa Sadhana de Amor também deve ser adotado
por todos os membros da OISSS.
O verdadeiro sadhana está em se reconhecer e manifestar a paz, a verdade e o sacrifício que estão presentes em nosso coração.
[Sathya Sai Speaks, vol. 40, pág. 12]
Fortaleça seu amor; esse é o sadhana adequado.
[Sathya Sai Speaks, vol. 40, pág. 13]

Servir ao Planeta. Servir ao Planeta é uma iniciativa de serviço conduzida por Jovens Adultos, lançada em outubro de 2013, como um serviço da OISSS de alcance público global. Visa
organizar um projeto de serviço global em ou por volta de 20 de outubro de cada ano, onde
os membros da OISSS, em parceria com comunidades locais, participam de um projeto de serviço com um tema em comum. O tema do projeto Servir ao Planeta se baseia nos cinco valores
humanos universais e muda todo ano.

n

Pise macio, mova-se com reverência, utilize com gratidão.
– Sathya Sai Baba, 15 de outubro de 1966

Projetos locais de serviço. Jovens Adultos conduzem e participam de cozinhas comunitárias, auxílio em desastres, doação de sangue, acampamentos médicos e outras iniciativas em
seus próprios países, que ajudam a sustentar a sociedade, o meio ambiente, a mãe natureza e
outros seres neste planeta.

n

Os jovens de hoje são os futuros líderes da nação e os arquitetos da nova sociedade. O
futuro de uma nação depende de seus jovens. A força dos jovens está em seu espírito
de patriotismo. O dever primário dos jovens é prestar serviço à sociedade. A força física e mental dos jovens é o alicerce sobre o qual se constrói uma nação.
– Sathya Sai Baba, 14 de janeiro de 2000

Retiros e Conferências. Oficinas são organizadas pelos Jovens Adultos em nível nacional
ou Zonal para enriquecimento pessoal, com palestrantes motivadores e programas especiais.
Esses eventos criam uma plataforma para Jovens Adultos ensejando um estudo aprofundado
dos ensinamentos de Sai, como também o desenvolvimento de talento.

n

Programas Culturais. Os jovens adultos organizam eventos culturais em seus países, tais
como concertos musicais, peças, recitais de poesia, programas devocionais e de rádio. Tais
eventos dão aos jovens adultos a oportunidade de desenvolver interesses e talento e direcionar
temas específicos dos jovens adultos na condução de uma vida espiritual. Eles também capacitam os jovens adultos a praticar a unidade e divulgar a mensagem de Sai Baba na comunidade.

n

Envolvimento e representação em todos os Comitês da OISSS. Através de todas as atividades e programas acima mencionados, os Jovens Adultos se integram em todos as principais
atividades da OISSS.

n
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Capítulo 9

Iniciativas de Educação
Sai na comunidade
Papel da Educação Sathya Sai em Valores Humanos. O PSSEHV (Programa Sathya Sai de
Educação em Valores Humanos) começou inicialmente como uma modificação, destinada a
filhos de não devotos, dos programas de Educação Espiritual Sai praticados nos Centros Sathya
Sai para filhos dos devotos de Sai. O PSSEHV nos possibilita compartilhar a mensagem de
Sathya Sai Baba com a comunidade como um todo, especialmente no campo da educação. O
conhecimento e a prática dos cinco valores humanos universais que são a Verdade, a Retidão, a
Paz, o Amor e a Não Violência, que são aspectos da verdadeira natureza do homem, são o foco
central. Esses valores são aplicáveis universalmente através de todas as sociedades e culturas
baseadas em todas as fés e aquelas sem base em nenhuma fé. Por isso, o foco principal é nos
próprios valores e no programa, e não em Sathya Sai Baba. Ele pode ser apresentado como
fundador deste programa de educação baseada em valores e reconhecido como educador de
princípios e práticas consolidados no tempo.
A importância intrínseca do PSSEHV. A aplicação dos cinco valores humanos pode variar largamente em seus contextos situacionais e sociais. Por exemplo, os valores humanos podem ser
aplicados para promover a conscientização espiritual em adolescentes, para ajudar na paternidade e maternidade dinâmicas e para aumentar a conscientização de temas éticos e sociais
em instituições corporativas, em negócios e práticas profissionais. Os princípios do PSSEHV
foram aplicados com grande sucesso em escolas públicas e particulares, em vários programas
comunitários, na reabilitação de “jovens em risco”, no empoderamento de mulheres e de pais
solteiros e no aumento da conscientização ambiental e da consciência social.
Respeitando igualmente todas as fés e as religiões, o PSSEHV promove a transformação
humana que se manifesta como desenvolvimento do caráter. Busca instilar força interior, confiança pessoal e autoestima elevada nos participantes, as quais surgem da identificação universal com a humanidade e a natureza. Ao mesmo tempo, instila profundo respeito e reverência pela natureza e pelos direitos dos outros. Como acontece com a Educação Espiritual
Sai, as crianças envolvidas no PSSEHV recebem o ensinamento do respeito por todas as fés.
O PSSEHV dá alta prioridade às habilidades de autogerenciamento, que incluem estabelecer
um limite para os desejos. Fortalece a consciência social e a força de vontade através do serviço altruísta regular. Cultiva um coração suave e brando, através da prática dos cinco valores
humanos na vida diária.
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PSSEHV nas escolas. Quando o PSSEHV é introduzido nas escolas públicas e particulares, os
administradores das escolas retêm o controle da implementação do programa, e os professores do PSSEHV esforçam-se para adaptar o programa para que apoie e reforce a missão da
escola. O PSSEHV cria, na escola, um ambiente rico de amor que permeia cada aspecto do seu
funcionamento. Consequentemente, as escolas se tornam ambientes de paz para a aprendizagem e a transformação pessoal, nos quais os relacionamentos entre os funcionários, a administração, os pais e os professores se enchem de uma dinâmica positiva. As técnicas de ensino do
PSSEHV se integram com as estratégias instrucionais padrão da escola, bem como são incorporadas nos planos de aula para lições diretas através de áreas de conteúdo específico. Em alguns
países, o PSSEHV é incorporado através da educação cívica ou cidadã.
Os professores do PSSEHV descobrem que, se eles praticam seriamente os valores humanos em suas próprias vidas, promovem mudança positiva significativa em seu próprio bem-estar profissional e pessoal.
Institutos Sathya Sai de Educação. O PSSEHV é de responsabilidade do Instituto Sathya Sai
de Educação no país ou região – veja abaixo.

Institutos Sathya Sai de Educação (ISSE)
Papel. Os ISSEs treinam os professores do PSSEHV e supervisionam todos os programas,
criando alguma padronização e garantia de qualidade com respeito ao treinamento de professores e a certificação. Os ISSEs também estabelecem e mantêm ligações profissionais com
Escolas não- Sathya Sai, instituições de treinamento de professores, universidades, ministérios
de educação, e organizações internacionais apropriadas. Além disto, a pedido, os ISSEs dão
suporte na forma de treinamento e materiais para os professores da Educação Espiritual Sai
(ESS) nos Centros Sathya Sai.
Recursos do PSSEHV. Manuais de Treinamento do Professor, currículos, planos de aula e outros
recursos para os professores foram desenvolvidos ao redor do mundo para conformar-se aos
requisitos legais, culturais e educacionais dos diferentes países. Os ISSEs revisam regularmente
e avaliam esse material.
Supervisão. Os ISSEs trabalham sob a supervisão direta do Comitê de Educação da OISSS e
mantêm um bom relacionamento de trabalho com a OISSS em seus respectivos países. As
funções e a governança das Escolas Sathya Sai e dos ISSEs são orientadas por um conjunto
abrangente de diretrizes educacionais aprovadas pela OISSS.

Escolas Sathya Sai
Função. Outra função dos ISSEs é o fomento das Escolas Sathya Sai, que serão acreditadas pelo
Comitê de Educação da OISSS. As metas de destaque das Escolas Sathya Sai são:
1. Criar um ambiente, uma cultura e um caráter distintivo (etos) nos quais os cinco valores humanos sejam praticados ativamente.
2. Incitar a percepção nos estudantes do pleno potencial da excelência humana.
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3. Prover um modelo de excelência educacional no desenvolvimento dos valores humanos a ser emulado por outras escolas.
Objetivos. Na busca destas metas, as Escolas Sathya Sai promovem:
1. O professor como modelo dos valores humanos.
2. A transformação espiritual de estudantes e professores.
3. Excelência acadêmica.
4. Identificação e respeito para com a própria cultura e a nação.
5. Apreciação pela unidade das diferentes fés.
6. Consciência social e uma inclinação para prestar serviço altruísta aos outros.

O PSSEHV em estabelecimentos comunitários
Expandindo o PSSEVH na comunidade. As aulas do PSSEHV em andamento podem ser
dadas para crianças em estabelecimentos escolares não-Sathya Sai, tais como escolas públicas
e particulares, programas de contraturno na escola, centros comunitários, lares de correção
juvenil, ou em outras instalações consideradas apropriadas. O PSSEHV também pode ser integrado em acampamentos médicos conduzido pela Área de Serviço da OISSS.
Os ISSEs dão orientação, suporte e treinamento para professores do PSSEHV na comunidade. Currículos e manuais de treinamento do professor foram desenvolvidos em diversos
países para a implementação de programas de Educação Sathya Sai em Valores Humanos
nesses estabelecimentos. Além disso, os objetivos do PSSEVH na comunidade são os mesmos
que aqueles do PSSEVH em escolas públicas e particulares.

O PSSEHV para adolescentes e jovens adultos
Ao redor do mundo existe um aumento progressivo no PSSEHV para adolescentes e jovens
adultos. A meta desses programas é desenvolver força e sabedoria para enfrentar os desafios
da vida e desenvolver habilidades de liderança. As aulas promovem atividades grupais, liderança para os jovens, formação de equipe, autorreflexão e serviço altruísta, tendo um foco nos
cinco valores humanos.

Paternidade/Maternidade Sai
Sathya Sai Baba enfatiza a importância crítica do papel dos pais no desenvolvimento holístico
da criança. De acordo com isto, os esforços do PSSEHV incluem um foco na paternidade/maternidade adequadas. As aulas procuram preparar os pais para assistirem seus filhos na superação
de muitas influências negativas que enfrentam durante o crescimento na sociedade de hoje.
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Assuntos legais,
administrativos e
de Fundações
A coleta de fundos é tão contrária a este movimento quanto é o fogo para a água. Se
vocês cederem neste ponto, o avanço espiritual perecerá.
– Sathya Sai Baba, 14 de maio de 1971

Papel do dinheiro. Um princípio sobrepujante que orienta o funcionamento de todos os Centros Sathya Sai é ter tão pouca relação com dinheiro quanto possível. Não há pagamentos a
membros nem remuneração por quaisquer atividades.
Nenhuma solicitação pública de fundos. Os projetos de serviço à comunidade são planejados cuidadosamente e inteiramente discutidos pelos responsáveis para garantir que os projetos estejam dentro dos recursos do Centro Sathya Sai. Uma vez que se concorde na aprovação
de um projeto, são feitas as provisões para que os membros contribuam anonimamente, se eles
assim o desejarem. Se houver um déficit, ou os encarregados completam o déficit ou o projeto é cancelado. Os custos associados com o aluguel do espaço para os encontros do Centro
Sathya Sai são tratados de maneira semelhante. Em caso nenhum se deve fazer apelo público
para quaisquer fundos, doações ou contribuições em dinheiro ou outro tipo. Uma intenção
pura de servir e a comunicação da informação adequada aos membros/devotos sobre projetos de serviço vão resultar no surgimento de fundos suficientes.
Não vai haver falta de fundos para nenhuma boa causa.
– Sathya Sai Baba, 21 de novembro de 1987

Gerenciamento financeiro. Já que as doações podem ser recebidas e as somas gastas para a
manutenção do Centro Sathya Sai e pagamento de suas atividades/projetos, registros financeiros adequados devem ser mantidos e a contabilidade feita de acordo com as leis locais para
garantir a confiança na integridade financeira do Centro Sathya Sai e a adequação com a lei.
Sempre que a Fundação Mundial Sri Sathya Sai destinar fundos para propósitos específicos
(tais como missões de Ajuda em Desastres) a imediata contabilidade deve ser feita e o relatório
fornecido à OISSS pela Organização nacional recebedora.
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Compra de terra. Nenhuma coleta para gastos de capital, tais como compra de terra, edifícios ou propriedade de qualquer espécie é feita pelos Centros Sathya Sai, ou outras unidades,
incluindo Fundações, sem a prévia permissão por escrito do Conselho de Prashanti e da Fundação Mundial Sri Sathya Sai.
Fundações nacionais. Onde for necessário, pode ser constituída uma Fundação Nacional
para manter e administrar bens ou levar adiante as atividades da Organização. Uma Fundação desse tipo deve se estabelecer de acordo com as leis nacionais e, onde for necessário,
deve gerir todas as atividades financeiras, dispensando a OISSS dessa tarefa. Devotos seniores,
respeitados por todos, devem formar a Junta de Membros da Fundação. Para se assegurar
que a OISSS permanecerá unida o tempo todo, a Junta deve ser indicada pelo Presidente do
Conselho Nacional e pelo Coordenador Central com a aprovação do Presidente da Zona e do
Conselho de Prashanti. O Presidente do Conselho Nacional deve ter assento na Junta. O Presidente da Fundação pode ser convidado a participar dos encontros do Conselho Nacional. A
indicação deve ser por tempo limitado. Em relação à formação de tais Fundações, o Presidente
da Zona deve ser sempre consultado.
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