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EDITORIAL 

“Uma escola não deve ser considerada apenas como um arranjo comum projetado para ensinar e aprender. 
É o lugar onde a consciência é despertada e iluminada, purificada e fortalecida, o lugar onde as sementes 

da disciplina, do dever e da devoção são plantadas e alimentadas para frutificar.”

– Sathya Sai 

Crianças como co-criadoras de uma sociedade baseada em valores

Quando olhamos para o 
mundo hoje nós vemos 

que há uma necessidade 
para mudar. Ensinando 
nossos filhos para viver 
em harmonia, nós os 
ajudamos a tornar-se co 
criadores de uma sociedade 
que reflete os valores da 
Verdade, Conduta Correta, 
Paz, Amor e Não-violência. 
Esses valores humanos nos 
orientam a ter a força da 
mente e a coragem de se 
levantar para eles. Como 
disse Ghandi, “Torne-se a 
mudança que você deseja 
ver no mundo”. 
E o que desejamos ver no 
mundo? Uma sociedade 
baseada em valores! 
Quando nós temos esses 
valores como uma base, 
começamos a mudar o 
como pensamos, como 
agimos, bem como 
a maneira como nós 
respondemos aos desafios 
que encontramos na vida. 
Nós não podemos evitar 
desafios, porque são os 
desafios que estão nos 
empurrando para reavaliar 
nossas vidas. Os desafios 
são trampolins para uma 
nova percepção, e quanto 
mais prática, mais iremos 
ser capazes de permanecer 

positivos e serenos 
apesar de momentos 
difíceis que podemos 
estar enfrentando. Se 
eles nos ajudarem a 
crescer e fortalecer uma 
conexão de coração para 
coração, se resultarem 
em esclarecimentos de 
questões importantes 
e soluções para nossos 
problemas, então os 
desafios são significativos. 
Aprendendo a lidar com 
eles e a se reconectar 
com a fonte da sabedoria 
interior, iniciará um 
caminho de transformação 
e desenvolvimento do 
caráter.
Ao vivermos os valores, 
integrando bondade, 
paciência, compaixão em 
nossa interação, podemos 
tornar-nos uma inspiração 
para os outros e podemos 
incentivá-los a mudar suas 
próprias vidas. A verdade 
é que a única maneira de 
transformar o mundo é 
transformar o indivíduo; 
este processo começa 
dentro do indivíduo 
com base em uma forte 
motivação interior para 
mudar a si mesmo.
O cultivo da Paz é uma 
ferramenta poderosa para 
prevenir e neutralizar 
o estresse ou resolver 
soluções para várias vidas 
em apuros. Uma mente 
calma e tranquila fortalece 
nossa capacidade de 
conexão com a energia do 
Amor dentro de nossos 
Corações. Essa energia 
que é a corrente de todos 

Paz interior é o que 
precisamos cultivar
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os Valores, eleva a paz 
relativa à Paz Universal. A 
paz é um estado de ser, é 
onde nosso coração fala e 
de onde o Amor flui. Isso 
significa que o coração é 
a base sobre a qual um 
mundo pacífico e feliz 
pode cresçer. Aprendendo 
a nos estabelecer em um 
estado de Paz Interior, 
aumenta nossa visão 
e discernimento e nos 
permite fazer escolhas 
conscientes.
O Programa Sathya Sai 
de Educação em Valores 
Humanos (PSSEVH), é um 
ferramenta maravilhosa 
para chegar a um estado 
de equilíbrio, bem-estar e 
contentamento em todos 

os níveis. Isso nos dá uma 
visão do maior presente 
que nós podemos dar 
aos nossos filhos hoje: o 
caminho para a Paz.
Para ensiná-los a seguir 
seus corações, despertar 
os Valores humanos neles 
e trazê-los para o mundo 
é importante, porque 
quando cada um de nós 
formos verdadeiros, gentis 
e compassivos - o mundo 
entrará em uma era de Paz 
e Alegria.

Sra Marianne Meyer
Co-presidente do CE

“A revista EduCare, desenvolvida 
e publicada pelo Instituto de 
Educação Sathya Sai do Sul da 
Europa (ISSE SE), é uma série 
de 9 edições. Concebido como 
prático apoio a pais e professores 
interessados em promover a 
educação baseada em valores em 
suas casas e comunidades, alcança 

todas as idades. De uma forma amigável para crianças, 
os tópicos nos orientam pelos cinco valores humanos 
universais da Verdade, Ação Correta, Paz, Amor e Não 
Violência, bem como os temas da Unidade das religiões, 
Disciplina e Criatividade. As revistas oferecem inspiração 
e dicas práticas e estão repletas de histórias cativantes, 
atividades, citações e muito mais, para compartilhar em 
escola ou na família e que vão direto ao coração do leitor.

Disponível para download em :  https://www.isse-se.org/
en/en/publications-new/educare-magazines
ou em: www.valuestransform.org

– Sathya Sai     

“Só podemos ter Paz no 
mundo, quando há Paz 
no indivíduo.”                   

https://www.isse-se.org/en/en/publications-new/educare-magazines
https://www.isse-se.org/en/en/publications-new/educare-magazines
http://www.valuestransform.org


Este programa inédito para escolas públicas 
professores projetados para elevar a educação 

cívica com foco em valores, e aprovado pelo 
Ministério italiano da Educação, está em curso. 
Seu conceito geral está ligado à área da educação 
preocupada com desenvolvimento sustentável e 
está sendo realizado pela equipe italiana do Instituto 
de Educação Sathya Sai do Sul da Europa (ISSE SE). 
O primeiro módulo do Programa de Treinamento 
“Educação em Valores Humanos - um Caminho 
para a vida”, com destaque para o acróstico 
“P.A.C.E.: Pensieri em Armonia, Comportamento 
in Equilibrio”(PEACE: Pensamentos em Harmonia, 
Comportamento em Equilíbrio), foi realizada online 
de outubro de 2021 a junho de 2022. O programa 
continuará ao longo de 2023 com módulos 2 e 3.
https://www.isse-se.org/en/en/seminars-and-e-
vents/training-activities/1000

Em 26 de agosto de 2022, em Sessão Especial 
na capital do país, o Senado Federal do Brasil, 

Câmara Alta do Congresso Nacional, homenageou 
a contribuição do Instituto Sathya Sai de Educação 
do Brasil pelo trabalho incansável ao longo de 22 
anos no desenvolvimento da educação baseada 
em valores no país. A primeira Escola Sathya Sai 
foi criada no Brasil em 1993. Existem agora três 
escolas em três regiões diferentes que oferecem 
educação para crianças carentes. Alimentos e 
outras necessidades básicas são também prestados 
às suas famílias.

AMIGOS DA PAZ  é uma caminhada virtual pela 
Paz, para sensibilizar para a necessidade de 

promover a Paz em nossas casas, na escola, no 
local de trabalho, em todos os países e em todo 
o mundo! Mas andar é insuficiente! Se queremos 
que a Paz prevaleça, precisamos fomentar os 
Valores Humanos! É por isso que os personagens 
coloridos que fazem parte deste projeto 
representam nosso compromisso de marchar pela 
vida praticando pelo menos um Valor Humano. 
Desde o seu lançamento em 21 de maio de 2022, 
176 amigos coloridos da paz aderiram a esta 
iniciativa em 12 diferentes países, todos os quais 
receberam um Bilhete de Identidade dos Amigos 
da Paz na sua nova qualidade de “membros da 
Comunidade Mundial de Amigos da Paz”.

Materiais e mais informações podem ser encontrados 
em:
https://www.isse-se.org/en/resources/peacefriends

EDUCAÇÃO EM VALORES HUMANOS 
“UM CAMINHO PARA A VIDA” 

(Itália, 2021-22-23) 

UMA HOMENAGEM ESPECIAL ao 
ISSE BRASIL (Brasil, 26 de agosto de 2022)

AMIGOS DA PAZ
UM PROJETO PARA TODOS

https://www.isse-se.org/en/seminars-and-events/
highlights/1009

https://www.isse-se.org/en/en/seminars-and-events/training-activities/1000 
https://www.isse-se.org/en/en/seminars-and-events/training-activities/1000
https://www.isse-se.org/en/en/seminars-and-events/training-activities/1000
https://www.isse-se.org/en/en/seminars-and-events/training-activities/1000 
https://www.isse-se.org/en/resources/peacefriends
https://www.isse-se.org/en/seminars-and-events/highlights/1009
https://www.isse-se.org/en/seminars-and-events/highlights/1009


A Organização Internacional Sri Sathya Sai (OISSS) é uma organização espiritual e humanitária 
ativa há mais de 50 anos e em mais de 120 países. O Comitê de Educação da OISSS apóia e 
promove a Educação Sathya Sai em todo o mundo, incluindo 40 Escolas Sathya Sai, 27 Institutos 
de Educação Sai e programas de Educação Sathya Sai em Valores Humanos (SSEHV) e Educação 
Espiritual Sai (EES). Para mais informações, entre em contato:  ec@sssio.org

As Faculdades Australianas Sathya Sai  (em Murwillumbah & Dunbay, NSW) 
adotaram uma abordagem eficaz para o desenvolvimento profissional tanto 

no campo primário e secundário que garante aos professores uma compreensão 
profunda dos Valores Humanos e promove seu próprio crescimento. Reuniões 
quinzenais exploram o aspecto de um valor para a quinzena seguinte. Por sua vez, 
os professores preparam atividades para o valor escolhido e conduzem a equipe 
através delas. Juntos, eles sentam em silêncio, cantam músicas e trabalham em atividades em grupo como se fossem os 
alunos, acompanhados por uma sessão de “chuva de ideias” para melhorar, adicionar sugestões e compartilhar ideias 
sobre como estender o valor em todas as disciplinas curriculares e o ambiente escolar como um todo. A abordagem 
encoraja o uso dos “6Es” para facilitar o crescimento dos valores inerentes aos professores e alunos: Envolver os alunos 
no tema através do questionamento; Explicar os valores e seu lugar na vida; Explorar o tema a partir de diferentes 
perspectivas; Elaborar e aplicar no dia a dia; Avaliar os impactos dos valores no dia a dia dos alunos; e – Apropriar-se 
dos valores através de mensagens ou exemplos instigantes para levar para casa. Por meio desse processo, os alunos se 
beneficiam da riqueza deste planejamento comunitário e os professores saem das reuniões com uma compreensão 
enriquecida dos valores e sua aplicação em suas próprias vidas.

“Com cada amizade verdadeira construímos com mais firmeza os alicerces sobre os quais repousa a 
paz do mundo inteiro. Pensamento por pensamento e ato por ato, a cada respiração construímos mais 

firmemente o reino da Não-Violência. Esse é o verdadeiro lar do espírito da humanidade”.

- Mahatma Gandhi

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada de nenhuma 
maneira sem a prévia autorização do dono dos direitos autorais. 
Para solicitar permissão, por favor contate ec@sssio.org
  

A Essência da Paz Mundial; Um Guia Essencial para Educadores  apresenta técnicas simples, 
mas métodos eficazes e formas de manifestar a Paz dentro de nós mesmos, na comunidade e, 
a partir daí, esperamos que no Mundo. Oferece uma variedade de atividades práticas que podem 
ser independentes ou integradas em disciplinas no currículo, e pode ser usado em uma variedade 
de locais da comunidade. O livro está disponível online em: https://issea.org.au/wp-content/
uploads/2023/01/The-Essence-of-World-Peace.pdf

Uma Abordagem Eficaz para Crescer Juntos
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Como todas as crianças, Tom gosta de colocar as mãos em tudo. Seus pais colocaram os quebráveis no 
alto das prateleiras e trancaram a biblioteca da família. Mas um dia a criança encontra a porta aberta... A 
sala está repleta de livros. Longos pergaminhos de papel parecem espreitá-lo das prateleiras mais altas.
Oh, como Tom gostaria de brincar com eles! Nesse momento, uma rajada de vento abre a jane-
la da biblioteca e uma brisa fresca entra na sala. Os pergaminhos tombam e caem no chão. O 
menino pega o maior e o desenrola. Ele não conhece o valor e a beleza do antigo mapa-múndi 
que ele está segurando em suas mãos. É uma obra de arte, uma obra-prima indatável. Ele rasga 
o mapa em pedaços e está se divertindo muito quando seu pai entra na sala. “Oh Tom!”, grita 

seu pai horrorizado. O chão está coberto de papel rasgado. “Brincando com o mundo, você o despedaçou!”. Ele disse.
“Agora, como vamos colocá-lo de volta?” Pai e filho tentam combinar as peças do que agora é um gigantesco quebra-cabeça.
Mas o design é muito complicado, é impossível remontar. Então uma nova brisa vira algumas peças. "Um olho!", grita 
Tom. O pai do menino dá seu palpite e vira todas as peças. Mesmo um menino pequeno pode identificá-los. "Um nariz… 
uma boca… uma orelha…”. Pai e filho encontram um sentido para o quebra-cabeça: é a imagem de um ser humano. 
Eles gravam as peças juntas e viram a imagem ao redor. O mundo está inteiro novamente. Chega de “pedaços, mas paz”.

Foto da capa: Crianças da Escola Sathya Sai de Vila Isabel, Brasil

https://issea.org.au/wp-content/uploads/2023/01/The-Essence-of-World-Peace.pdf
https://issea.org.au/wp-content/uploads/2023/01/The-Essence-of-World-Peace.pdf

