A OSSI – UNINDO TODAS AS CRENÇAS
ATRAVÉS DO AMOR & SERVIÇO
Queridos Irmãos e Irmãs,
Sathya Sai Baba diz que se conhece Deus por diferentes nomes e que só há uma religião - a religião do
amor. A Unidade de crença (de fé) é um dos princípios da OSSI. Em países ao redor do mundo, a OSSI
participa de muitos eventos inter-crenças (inter-fés), alguns dos quais estão descritos a seguir.
No dia 16 de agosto de 2015, voluntários Sathya Sai, na região de Victoria, na Australia, em colaboração
com a Rede Inter-fé Whitehorse, organizaram um Festival Musical Inter-Fé, no Salón del Pueblo Box
Hill. Mais de 350 convidados e dignatários prestigiaram este histórico evento. Os voluntários e os membros
Sathya Sai das fés hindu e cristã se uniram em atuações a cargo de budistas, sikhs, muçulmanos e derviches
giratórios da tradição Sufi.

***

De 1º a 4 de Outubro de 2015, a Fundação Sathya Sai do Brasil participou de um encontro inter-fés
promovido pela prefeitura de Petrópolis – Uma cidade montanhosa próxima do Rio de Janeiro e residência
de veraneio do último Imperador do Brasil, Dom Pedro II. O encontro, realizado no histórico Palácio Cristal,
ressaltou a cultura e a espiritualidade da Índia e atraiu cerca de 9500 pessoas.

***
No dia 21 de maio de 2016, a Primeira Conferência Nacional organizada pela OSSI do Canadá, em Toronto,
começou com um encontro interreligioso. Representantes da Arquidiocese Católica Romana, da Missão
Chinmaya, do Conselho Canadense de Imãs, do Grupo Budista e da Sociedade Zoroastriana falaram sobre a
transformação das comunidades através do amor e do serviço.

***

No dia 23 de Maio de 2016, o Grupo Amistoso para Serviço Inter-religioso (FGIS), na Malasia, se reuniu
para conhecer o recém-nomeado Arcebispo de Kuala Lumpur. A OSSI da Malasia é membro da FGIS e
apresentou projetos para promover valores familiares e combater doenças sociais na Malasia.
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