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28 de dezembro de 2022

Caros Irmãos e Irmãs,

Um amoroso Sai Ram a cada um de vocês.

Eu lhes desejo um feliz e santo Ano Novo repleto do amor e bênçãos de Swami.

Ao dar as boas-vindas ao Ano Novo de 2023,vamos lembrar com gratidão as bênçãos concedidas 
a nós pelo Senhor Sai. Apesar dos muitos desafios enfrentados em 2022, como a persistente 
pandemia, desastres naturais, fome, etc., nós superamos tudo isso com a Graça Dele. Membros 
da Organização Internacional Sri Sathya Sai (OISSS) serviram suas comunidades diligentemente 
e com determinação, por todo o mundo.

A OISSS, fundada, nutrida e guiada por Bhagavan Baba, continua a servir em 114 países.
Durante 2022, os membros da OISSS retornaram aos encontros presenciais e celebraram 
Akhanda Bhajans, Dia das Mulheres, Aniversário de Swami e Natal.

O Senhor Sai desceu à Terra para nos lembrar a meta da vida humana e nos mostrar o caminho 
do amor divino para santificar e redimir nossas vidas. Com amor e unidade, vamos continuar servindo
na Divina Missão com todo o nosso coração, alma, mente e força.

A glória infinita de Bhagavan é percebida através do trabalho realizado pelos membros da OISSS
no mundo todo, do qual alguns exemplo são destacados a seguir:

 ∙ Ajuda Humanitária: a OISSS ofereceu ajuda humanitária para aliviar o sofrimento causado  
por desastres naturais na Bélgica, África do Sul, Indonésia, Tailândia, e muitos outros
países em 2022. Mais informações estão disponíveis em https://saiuniverse.sathyasai.org/

 ∙ Ajuda à Ucrânia: o conflito que está em curso na Ucrânia tem causado muito sofrimento.
A partir de março de 2022, membros da OISSS do Norte da Europa (Zona 7), com o apoio 
de membros da OISSS em todo o mundo, ofereceram comida, água, abrigo, suprimentos,
assistência médica, amor e conforto aos refugiados. Mais informações podem ser encontradas 
em https://lists.sathyasai.org/archive/PckcoTgVaj/FE9Z8opNv/AIVJJmxP0 

∙ Serviço no Quênia: o Quênia vem experimentando uma das mais prolongadas e severas 
Secas dos últimos 40 anos. Comemorando o 97º Aniversário de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, a 
OISSS do Quênia liderou uma distribuição maciça de alimentos de 20 a 25 de novembro de 2022. 
Maiores detalhes em https://lists.sathyasai.org/archive/IdcLJNAUBd/FE9Z8opNv/AIVJJmxP0 

∙ Homenagem à OISSS do Brasil: em 26 de agosto de 2022, numa sessão especial em Brasília, o
Senado Federal do Brasil homenageou a contribuição do Instituto Sathya Sai de Educação do Brasil
por seu trabalho incansável de 22 anos no desenvolvimento da educação baseada em valores 
no Brasil. Maiores detalhes em https://lists.sathyasai.org/archive/BxDdMzCqNh/FE9Z8opNv/AIVJJmxP0 
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∙ Iniciativas Estratégicas: houve uma série de oficinas em 2022 sobre iniciativas estratégicas e
Ideias Inovativas para levar adiante a missão divina com mais eficácia. As oficinas abordaram
seis funções-chave da OISSS: administração e governança, espiritualidade/devoção, serviço,
educação, mídia e comunicação. O trabalho está em andamento.

 
∙ Programas Online: a OISSS organizou vários programas online para divulgar o amor e a 

mensagem de Swami através de vídeos, experiências transformadoras e várias oferendas 
musicais e culturais. As Zonas da OISSS também apresentaram programas inspiradores 
online para fortalecer nossos laços de amor, unidade e dedicação. Para maiores detalhes,
clique em https://www.sathyasai.org/events

 ∙ O Eterno Companheiro: a OISSS lançou uma revista mensal intitulada Sathya Sai – 
  O Eterno Companheiro em março de 2022, com a nobre missão de levar a todo mundo o 
  amor, os ensinamentos, a glória e os trabalhos de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Cada
  edição contém uma seleção com discurso divino, textos escritos por Sri Sathya Sai, artigos 
  escritos por devotos de todo o mundo, notícias de serviço, iniciativas de Jovens Adultos, 
  apresentação de crianças da EES e muito mais. Para ler a edição atual e as anteriores, 
  por favor, clique em https://www.sathyasai.org/the-eternal-companion ∙ Programa SAI 100: seguindo adiante, a OISSS oferece o programa SAI 100 aos divinos pés de

lótus de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba pelo Seu 100º Aniversário em 2025. Com seu apoio e 
participação, planejamos implementar o SAI 100 em todo o mundo, a partir de 2023. 
Este nobre e inspirador projeto tem 12 iniciativas. Saiba mais em 
https://www.sathyasai.org/sites/default/files/pages/sai-100/sai-100-initiative.pdf 

A OISSS do México comemora seu 50º aniversário de 6 a 8 de abril de 2023. Na Ásia, as Zonas 
4 e 5 da OISSS organizarão um Retiro Sai conjunto no Sri Lanka, de 25 a 27 de agosto de 2023.
Todos estão convidados à celebração do México e ao retiro do Sri Lanka. Para mais informação, 
por favor, envie um e-mail para info@sathyasai.org

Muito progresso foi feito na missão divina em 2022 por causa das suas valiosas contribuições e
seu diligente trabalho, somado à abundante graça do Senhor Sai. Obrigado a todos por seu con-
tínuo apoio e participação amorosa na OISSS.
Vamos orar a Bhagavan Sri Sathya Sai Baba para nos abençoar com determinação e devoção, a fim
de continuar a servir a Ele e à Sua criação com dedicação e amor incondicionais. 
Jai Sai Ram.
Amorosamente, no serviço a Sai,

∙
realizando1.000 cirurgias de catarata gratuitas para quem precisa. As primeiras 500 cirurgias 
foram completadas em 5 de novembro de 2022 e foi celebrada uma Missa de Ação de Graças
na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora de Assunção em 6 /11/2022. Veja mais em
http://saiuniverse.sathyasai.org/2022/one-thousand-cataract-surgeries-for-economically-challenged-people-in-paraguay/

Cirurgias de Catarata: em comemoração ao 100º Aniversário, a OISSS do Paraguai está 
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