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A Organização Internacional Sri Sathya Sai (OISSS)

A OISSS foi fundada em 1963 e dirigida pessoalmente por Bhagavan Sri Sathya Sai Baba até Seu 
Mahasamadhi em 2011. É uma organização mundial presente em 110 países. Seu propósito é 
ajudar o homem a perceber sua natureza divina inata, praticando Seus ensinamentos d
altruísta e serviço a todos. 

 

Significado de uma escritura assinada

Em 23 de março de 1967, Sri Sathya Sai Baba declarou e assinou com firma reconhecida: 

“Renunciei a todos os meus direitos titulares sobre os bens móveis e/ou imóveis da família, sej
quais forem e onde quer que estejam e que não devo e possuo qualquer propriedade pessoal, 
riqueza ou bem. O que quer que seja dado a mim por meus devotos está sob minha administração, 
supervisão e controle e como um Fiduciário para ser usado para fins d
declaração estou fazendo para que ninguém possa reivindicar sob ou através de mim nas 
propriedades da família, se houver”.

Através deste documento de escritura, 
É de conhecimento público que Bhagavan Baba declarou abertamente em 20 de outubro de 1940 
que Ele não tem laços familiares e que Ele veio para toda a humanidade. 

Além disso, Ele declarou em Seus discursos divinos que Suas palavras e Sua mensagem estão 
disponíveis para todas as pessoas. 

 

Responsabilidades da OISSS 

Sob a direção e orientação editorial de Bhagavan, foi publicado um anúncio em março de 2006 na 
Sanathana Sarathi com as palavras históricas “A Fundação Mundial Sri Sathya Sai é estabelecida 
pelo comando Divino de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Esta Fundação assumirá doravante a 
responsabilidade pela governança de todas as funções das Organizações Internacionais Sri Sathya 
Sai”.... “A Fundação iniciará sua função: Aceitando a responsabilidade internacional por 
publicações, filmes, fotografias e materiais audiovisuais distribuídos pela
Internacionais Sri Sathya Sai”. 
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A Organização Internacional Sri Sathya Sai (OISSS) 

foi fundada em 1963 e dirigida pessoalmente por Bhagavan Sri Sathya Sai Baba até Seu 
Mahasamadhi em 2011. É uma organização mundial presente em 110 países. Seu propósito é 
ajudar o homem a perceber sua natureza divina inata, praticando Seus ensinamentos d

Significado de uma escritura assinada 

Em 23 de março de 1967, Sri Sathya Sai Baba declarou e assinou com firma reconhecida: 

“Renunciei a todos os meus direitos titulares sobre os bens móveis e/ou imóveis da família, sej
quais forem e onde quer que estejam e que não devo e possuo qualquer propriedade pessoal, 
riqueza ou bem. O que quer que seja dado a mim por meus devotos está sob minha administração, 
supervisão e controle e como um Fiduciário para ser usado para fins de caridade pública. Esta 
declaração estou fazendo para que ninguém possa reivindicar sob ou através de mim nas 
propriedades da família, se houver”. 

Através deste documento de escritura, Sri Sathya Sai Baba disse que Ele não possui 
imento público que Bhagavan Baba declarou abertamente em 20 de outubro de 1940 

que Ele não tem laços familiares e que Ele veio para toda a humanidade.  

Além disso, Ele declarou em Seus discursos divinos que Suas palavras e Sua mensagem estão 
ra todas as pessoas.  

Sob a direção e orientação editorial de Bhagavan, foi publicado um anúncio em março de 2006 na 
Sanathana Sarathi com as palavras históricas “A Fundação Mundial Sri Sathya Sai é estabelecida 

no de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Esta Fundação assumirá doravante a 
responsabilidade pela governança de todas as funções das Organizações Internacionais Sri Sathya 

A Fundação iniciará sua função: Aceitando a responsabilidade internacional por 
publicações, filmes, fotografias e materiais audiovisuais distribuídos pela

foi fundada em 1963 e dirigida pessoalmente por Bhagavan Sri Sathya Sai Baba até Seu 
Mahasamadhi em 2011. É uma organização mundial presente em 110 países. Seu propósito é 
ajudar o homem a perceber sua natureza divina inata, praticando Seus ensinamentos de amor 

Em 23 de março de 1967, Sri Sathya Sai Baba declarou e assinou com firma reconhecida:  

“Renunciei a todos os meus direitos titulares sobre os bens móveis e/ou imóveis da família, sejam 
quais forem e onde quer que estejam e que não devo e possuo qualquer propriedade pessoal, 
riqueza ou bem. O que quer que seja dado a mim por meus devotos está sob minha administração, 

e caridade pública. Esta 
declaração estou fazendo para que ninguém possa reivindicar sob ou através de mim nas 

Sri Sathya Sai Baba disse que Ele não possui propriedades. 
imento público que Bhagavan Baba declarou abertamente em 20 de outubro de 1940 

Além disso, Ele declarou em Seus discursos divinos que Suas palavras e Sua mensagem estão 

Sob a direção e orientação editorial de Bhagavan, foi publicado um anúncio em março de 2006 na 
Sanathana Sarathi com as palavras históricas “A Fundação Mundial Sri Sathya Sai é estabelecida 

no de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Esta Fundação assumirá doravante a 
responsabilidade pela governança de todas as funções das Organizações Internacionais Sri Sathya 

A Fundação iniciará sua função: Aceitando a responsabilidade internacional por todas as 
publicações, filmes, fotografias e materiais audiovisuais distribuídos pelas Organizações 



Declaração da OISSS 

Portanto, para proteger e preservar o interesse público, a OISSS não reconhece quaisquer 
reivindicações de propriedade exclusiva de Suas palavras ou mídia por qualquer entidade, pois 
essa não era a vontade de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. A alegação de que a mera origem 
geográfica da mídia confere direitos autorais é incorreta e não se baseia em nenhuma lei de 
Propriedade Intelectual. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba sempre defendeu a livre disseminação de 
Sua mensagem de amor. A OISSS está empenhada em espalhar esta mensagem de amor livremente 
através de todas as mídias e tecnologias disponíveis através de creative commons e sem 
monetização.  

Saibam todos que, desde sua fundação por Bhagavan e sob Sua supervisão, a OISSS nunca esteve 
sob o controle ou supervisão do Sri Sathya Sai Central Trust da Índia ou qualquer outra 
organização na Índia ou no exterior, e continuará a ser independente e autônoma conforme Seu 
comando. 

 

Jai Sai Ram, 

Fundação Mundial Sri Sathya Sai, 

Conselho de Prashanti da OISSS, 

Organização Internacional Sri Sathya Sai 


