
 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL

CONHEÇAM A VERDADE

Há agora outro aviso público enganoso do Sri Sathya Sai Central
(GC), lançado em 8 de maio de 2022
[https://static.wixstatic.com/media/b3946a_484797830fd1442ab2f2b8e67730fd0
/w_877,h_1241,al_c,q_90/b3946a_484797830fd1442ab2f2b8e67730fd02~mv2.webp
injustificado, falso e não tem qualquer relação com as atividades
Sathya Sai (OISSS). 
 
No interesse da verdade (Sathya), é 
não sejam mal informados e enganados.
 

 A OISSS foi fundada, guiada e nutrida por Bhagavan Sri Sathya
1963 e uma conferência nacional foi realizada em
observado na carta escrita de Swami
OISSS não tem sede na Califórnia e funciona atualmente em 110 países
[https://www.sathyasai.org/faq/globalcouncil/q15

 A OISSS está bem estabelecida e funcionando na promoção da missão
Sathya Sai Baba em todo o mundo.

 A revista oficial das Organizações Sathya Sai
foi a Sanathana Sarathi. A 
que foi revista e aprovad
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, 
responsabilidade pela governança de todas as funções das Organizações Internacionais Sri 
Sathya Sai. A fundação funcionará
administração dessas Organizações”.

 Sri K. Chakravarthi, Presidente
SSSCT (Central Trust Sri Sathya Sai) 
fevereiro de  2013, em entrevista na 
está apenas na Índia.” 
[https://www.sathyasai.org/sites/default/files/pages/organisation/audio/chakravarti
central-trust-has-no-purview

 Bhagavan não orientou, intencionou ou insinuou em nenhum momento, durante Sua
presença, que o SSSCT (Central
Organizações Internacionais 

 A OISSS, que foi estabelecida há quase 60 anos por Bhagavan Sri
encarnado, é a ÚNICA Organização I
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CONHEÇAM A VERDADE – CUIDADO COM A DESINFORMAÇÃO

 

Há agora outro aviso público enganoso do Sri Sathya Sai Central Trust (SSSCT) e Conselho Global 
2022 

https://static.wixstatic.com/media/b3946a_484797830fd1442ab2f2b8e67730fd0
/w_877,h_1241,al_c,q_90/b3946a_484797830fd1442ab2f2b8e67730fd02~mv2.webp
injustificado, falso e não tem qualquer relação com as atividades da Organização Internacional Sri 

No interesse da verdade (Sathya), é necessário declarar os fatos e evidências,
não sejam mal informados e enganados. 

SSS foi fundada, guiada e nutrida por Bhagavan Sri Sathya Sai Baba pessoalmente desde 
1963 e uma conferência nacional foi realizada em 1969 com Suas 
observado na carta escrita de Swami [https://ssiosrilanka.org/about

não tem sede na Califórnia e funciona atualmente em 110 países
https://www.sathyasai.org/faq/globalcouncil/q15] . 

OISSS está bem estabelecida e funcionando na promoção da missão
Sathya Sai Baba em todo o mundo. 
A revista oficial das Organizações Sathya Sai durante a vida de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 

Sanathana Sarathi. A edição da Sanathana Sarathi de março de 2006,
aprovada por Bhagavan pessoalmente, declarou: “Pelo comando

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, a Fundação Mundial Sri Sathya Sai
responsabilidade pela governança de todas as funções das Organizações Internacionais Sri 
Sathya Sai. A fundação funcionará com o Conselho de Prasanthi para realizar a 

dessas Organizações”. 
Presidente do recém-formado CG (Conselho Global)

(Central Trust Sri Sathya Sai) e signatário do atual Anúncio Público
em entrevista na Radio Sai, que, “a jurisdição territorial d

https://www.sathyasai.org/sites/default/files/pages/organisation/audio/chakravarti
purview-over-internationa-organization.mp3] 

Bhagavan não orientou, intencionou ou insinuou em nenhum momento, durante Sua
presença, que o SSSCT (Central Trust) deve supervisionar, controlar ou 
Organizações Internacionais Sri Sathya Sai. 

OISSS, que foi estabelecida há quase 60 anos por Bhagavan Sri Sathya Sai B
encarnado, é a ÚNICA Organização Internacional que foi estabelecida por 
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CUIDADO COM A DESINFORMAÇÃO 

Trust (SSSCT) e Conselho Global 

https://static.wixstatic.com/media/b3946a_484797830fd1442ab2f2b8e67730fd02~mv2.jpg/v1/fill
/w_877,h_1241,al_c,q_90/b3946a_484797830fd1442ab2f2b8e67730fd02~mv2.webp], que é 

da Organização Internacional Sri 

necessário declarar os fatos e evidências, para que os devotos 

Sai Baba pessoalmente desde 
1969 com Suas bênçãos, conforme 

https://ssiosrilanka.org/about-us/SSIO-SRILANKA]. A 
não tem sede na Califórnia e funciona atualmente em 110 países 

OISSS está bem estabelecida e funcionando na promoção da missão de Bhagavan Sri 

de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 
de março de 2006, páginas 95 e 96, 

por Bhagavan pessoalmente, declarou: “Pelo comando divino de 
a Fundação Mundial Sri Sathya Sai doravante assume a 

responsabilidade pela governança de todas as funções das Organizações Internacionais Sri 
com o Conselho de Prasanthi para realizar a 

(Conselho Global), e Fideicomisso, 
Anúncio Público, reconheceu em 

que, “a jurisdição territorial do Central Trust 

https://www.sathyasai.org/sites/default/files/pages/organisation/audio/chakravarti-

Bhagavan não orientou, intencionou ou insinuou em nenhum momento, durante Sua 
Trust) deve supervisionar, controlar ou gerenciar as 

Sathya Sai Baba, Deus 
nternacional que foi estabelecida por um Avatar vivo 
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para promover a vida, as obras e ensinamentos de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba em todo o 
mundo. Em contraste, o Conselho Global é uma Organização criada há menos de um ano 
por um grupo de pessoas que são membros do Central Trust, contra os desejos expressos, 
palavras e visão de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. 

 
A OISSS, então, deseja informar os devotos e membros o seguinte: 
 

1. A OISSS continuará a servir a divina Missão de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba para sempre 
como foi projetado pessoalmente por Ele. 

2. Nenhuma Organização, incluindo o SSSCT ou o recém-formado GC, pode parar, inviabilizar, 
dissuadir ou prejudicar a OISSS de realizar Sua missão através dos Centros Sai, em todo o 
mundo. 

3. Visitar Prasanthi Nilayam é o direito inato de todo devoto de Swami. 
Todo indivíduo tem o direito de entrar nos recintos de Prashanti Nilayam e ter uma 
conexão pessoal com nosso Senhor Sri Sathya Sai Baba. Nenhum indivíduo ou instituição 
tem autoridade para impedi-los de fazê-lo. 

4. Em 29 de junho de 2021, o SSSCT encerrou abruptamente as discussões em andamento 
iniciadas pela OISSS para trazer unidade e esclarecer o escopo do CG. O SSSCT escreveu que 
a união da OISSS junto ao GC “será sem qualquer diálogo, e-mails ou telefonemas e será 
incondicional.” A resposta da OISSS a essa carta foi intitulada “O amor é a resposta” e 
terminou com “nossas portas estão sempre abertas para o diálogo”. Estas cartas estão 
disponíveis AQUI. 
[https://www.sathyasai.org/sites/default/files/pages/organisation/pdf/Letters-from-
SSSCT-and-reply-from-SSSIO-2021-June-29.pdf] 

5. É realmente desanimador que as atividades vingativas e disruptivas do SSSCT se 
estenderam a falsas alegações de propriedade dos vídeos de Swami e bloquearam 
conteúdo da OISSS nos canais de transmissão no YouTube e Facebook. Eles estão, portanto, 
tentando ao máximo impedir o compartilhamento da mensagem de Bhagavan, um ato de 
sacrilégio. 

6. O SSSCT recusou qualquer diálogo adicional e formou o GC como um paralelo, uma 
Organização dissidente para controlar os Centros Sai internacionais, o que causou divisão e 
desunião. Porque isso era contra a diretiva clara de Bhagavan, Seu comando divino e visão 
organizacional, a OISSS anunciou que não reconhece a legitimidade do GC. 

7. A OISSS usa o nome divino com a permissão expressa de Sri Sathya Sai Baba. Em 1998, 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba assinou e aprovou pessoalmente a Sathya Sai Society of 
America (SSSOA) [http://www.sathyasaisociety.org/] para registrar seu nome no Escritório 
de Patentes e Marcas Registradas dos Estados Unidos para todos os propósitos 
organizacionais. O comprovante de registro de marca está AQUI. 
[https://www.sathyasai.org/sites/default/files/pages/organisation/pdf/Ownership-and-
Proof-of-the-Trademarks.pdf] 

Desde a sua criação, a Sociedade Sathya Sai da América autorizou a Fundação Mundial Sri 
Sathya Sai (SSSWF) e a OISSS para usar o sagrado nome de Sri Sathya Sai Baba e logotipos 
associados. Da mesma forma, as instituições nacionais em mais de 50 países registraram as 
marcas para proteger o nome do uso indevido por angariadores de fundos e instituições que 
interpretam mal os ensinamentos de Bhagavan. 

8. O SSSCT afirma – “a OISSS tem tentado promover campi na Califórnia, EUA, e outras partes 
do mundo, alegando serem centros da divindade em nome de Bhagavan Sri Sathya Sai 
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Baba”. Esta afirmação é falsa. Historicamente, os Centros Sai locais e Organizações 
nacionais possuem edifícios em que os devotos Sai se reúnem para fins de adoração e 
atividades de serviço e estabeleceram muitas escolas e Institutos Sai em todo o mundo. 
Essa prática vai continuar. 

Prasanthi Nilayam continua a ser um local de peregrinação para todos os devotos Sai, 
independentemente de sua afiliação a qualquer Organização. Todas as instalações da OISSS 
atendem a Organizações locais e nacionais para o benefício dos devotos Sai e do público. 
Estas instalações, onde a glória de Sai é cantada e Seu trabalho é feito, são os Centros da 
divindade porque Swami disse “onde quer que Minha glória seja cantada e Meu trabalho 
seja feito, Eu aí Me manifesto.” 

9. Por favor, veja esta página SSSOA [http://sathyasaisociety.org/programs.html#sai-prema-
nilayam] para a verdade e os fatos sobre as Instalações Sai Prema Nilayam. Esta é uma das 
muitas instalações adquiridas nos EUA nos últimos 24 meses para espalhar a glória de 
Swami e promover Sua missão. 

10. Desde o início da OISSS, o SSSCT trabalhou harmoniosamente com a OISSS até 2020. Os 
membros da OISSS realizaram muitas atividades de serviços humanitários ao redor do 
mundo. Essas atividades foram publicadas regularmente nas edições mensais da Sanathana 
Sarathi. 
 
Para apoiar a missão de Swami, em seu amor por Swami, a OISSS contribuiu com dezenas 
de milhões de dólares para o SSSCT e também para a construção de muitas instalações 
educacionais e  médicas em Puttaparthi e Whitefield. Em contraste, o SSSCT nunca 
contribuiu financeiramente para a Organização Internacional para nenhuma de suas 
atividades. 
 
O SSSCT encerrou abruptamente e unilateralmente seu relacionamento com a OISSS 
quando formou o Conselho Global e se recusou a reconhecer a OISSS fundada por Swami. 
Após encerrar sua relação com a OISSS, os membros do SSSCT ameaçaram encerrar os 
privilégios de indivíduos e grupos quando visitam Prashanti Nilayam, e de membros das 
organizações para participar de funções e celebrações no Ashram. 
 

A fim de que os devotos de todo o mundo participem livremente das atividades Sai, a 
OISSS agora está realizando celebrações online de todos os importantes festivais Sai e 
eventos. A presença e a participação são bem-vindas para todos os devotos Sai, 
independentemente de sua afiliação organizacional. Para participar dos eventos online, 
por favor acesse o calendário de eventos. [https://www.sathyasai.org/events/world-wide] 
 
Além disso, a OISSS estabeleceu uma revista mensal, “Sathya Sai – O Eterno Companheiro” 
que se concentra na glória e missão de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, atividades de serviço 
da OISSS ao redor do mundo, e as experiências transformadoras dos devotos Sai em todos 
os lugares. Todos os devotos são bem-vindos a ler a revista mensal gratuitamente, 
independentemente de sua afiliação organizacional. 

 
 
 
 
 



4 
 

CONCLUSÃO 
 
 

Caros membros da OISSS e devotos de Sri Sathya Sai Baba: 
 
Por favor, não se distraiam com a campanha de desinformação do SSSCT e Conselho Global, que 
está enganando e desorientando os devotos. 
 
A OISSS é uma organização espiritual cujo propósito é amar a Deus e difundir os ensinamentos de 
Swami. Nenhuma força ou entidade pode se interpor entre um devoto e Sri Sathya Sai Baba. 
 
É importante seguir o comando divino e as palavras de Swami implicitamente e completamente. A 
OISSS sempre tem espalhado a mensagem de Swami e amor ao mundo. A estrutura e função da 
OISSS, conforme orientado por Bhagavan, permanecem inalteradas. 
 

Com amor e dedicação, vamos nos concentrar em Swami, praticar Seus ensinamentos e realizar Sua 
obra para que nossas vidas sejam redimidas. 
 
Jai Sai Ram. 
Fundação Mundial Sri Sathya Sai, 
Conselho de Prashanti da OISSS, 
Organização Internacional Sri Sathya Sai  

 
 


