
Atividades da Organização Sathya Sai Internacional ao redor do mundo
Neste resumo das atividades mundiais da OSSI, ressaltamos quatro artigos de 
interesse: 
 

Servindo os idosos na Lituânia
No dia 10 de dezembro de 2016, voluntários da OSSI das 
de Kaunas e Elektrenal ofereceram serviços ao Centro Lituano de Reabilitação e 
Nutrição em Rukla que acomoda pessoas idosas e deficientes de várias idades. 
Oito voluntários conduziram canções natalinas, compartilhando o calor em seus 
corações com os moradores, e seis deles realizaram canções devocionais e 
folclóricas lituanas. Os visitantes ofereceram presentes aos moradores para 
completar um dia cheio de amor e alegria.
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O Natal celebrado em toda a Austrália
Em Nova Gales do Sul foi 
Marrickville. O tema do evento foi a “Alegria ao Mundo” e estiveram presentes 
150 pessoas. 

A atmosfera pacífica da igreja ofereceu um belo cenário para o programa, que 
começou com uma oferta de flores para a Mã
Educação Espiritual Sai. A Irmã Elena, Madre Superiora das Irmãs
deu um discurso de boas-vindas e os jovens adultos cantaram canções e leram 
da Bíblia sobre o nascimento de Jesus Cristo. Voluntários doaram 108 
comida para a Escola Tregear, juntamente com 48 grandes cestas de comida 
para a Igreja de Marrickville, para distribuição à comunidade local. Um membro 
da Conferência de Marrickville
importância de tais doações e seu efeito benéfico sobre os residentes da 
comunidade. 

Em uma parceria duradoura, a OSSI da Região Oeste da NSW vem organizando 
nos últimos quatro anos, uma celebração anual de Natal para idosos, em 
colaboração com a SydWest
dezembro de 2016, o espírito de Natal de doação e amor desinteressado, foi 
sentido por participantes de muitas religiões e nacionalidades, incluindo 
australianos, árabes, butaneses, chineses, croatas, filipinos, fijianos, 
indianos, srilanqueses, turcos e outras comunidades. A festa de gala contou 
com apresentações de danças árabes, turcas, espanholas e sérvias, uma 
apresentação em coral de 30 idosos chineses da
e do Blacktown Chinese Christian
Pacífico pelos jovens adultos Sathya Sai e encerrou
conduzidas pelo Team Expansion, composto por crianças Sathya Sai e jovens 
adultos. 
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Em Nova Gales do Sul foi celebrado na Igreja Católica de Sta. Brígida,
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Celebrando o Advento de Baba em 
No dia 25 de novembro de 2016, celebrou
Sai Baba na casa central da Missão
Cerca de 150 membros da OSSI de Trindade juntaram
pessoas para o programa devocion
dirigente da OSSI apresentou um breve discurso sobre a missão de Bhagawan 
Sathya Sai Baba, seguido por uma conversa do Swami residente da Missão 
Chinmaya. No final do programa, uma placa representando a reunião de 
Chinmaya com Sathya Sai Baba em dezembro de 1965 foi apresentada ao 
Presidente da OSSI de Trindade.
 

 
Limpeza do litoral no Canadá
No verão de 2016, a OSSI do Canadá se associou com outra organização sem 
fins lucrativos para limpar e restaurar um t
O lixo espalhado ao redor do litoral e em cursos d'água compromete 
gravemente tanto a saúde humana quanto o meio ambiente. A iniciativa surgiu 
como um programa nacional em 2002 e proporcionou a todos os canadenses a 
oportunidade de ajudar a preservar os ecossistemas frágeis na costa da nação, 
removendo o lixo acumulado. Em 16 de julho de 2016, 15 jovens Sathya Sai e 
oito membros da OSSI de Ontário ajudaram a limpar o litoral e partes do rio, 
coletando seis sacos de lixo e quatro sacos de
longo de dois quilômetros de costa. Nos últimos dez anos, houve um aumento 
de três vezes mais no número de voluntários e na quantidade de lixo coletado 
para proteger o meio ambiente e melhorar a saúde e a segurança.
 

Celebrando o Advento de Baba em Trindade 

No dia 25 de novembro de 2016, celebrou-se o Advento dos 91 anos de Sathya 
Sai Baba na casa central da Missão Chinmaya em Trindade Central.
Cerca de 150 membros da OSSI de Trindade juntaram-se a cerca de 250 outras 
pessoas para o programa devocional, que começou com orações e bhajans. Um 
dirigente da OSSI apresentou um breve discurso sobre a missão de Bhagawan 
Sathya Sai Baba, seguido por uma conversa do Swami residente da Missão 
Chinmaya. No final do programa, uma placa representando a reunião de 
Chinmaya com Sathya Sai Baba em dezembro de 1965 foi apresentada ao 
Presidente da OSSI de Trindade. 

Limpeza do litoral no Canadá 

No verão de 2016, a OSSI do Canadá se associou com outra organização sem 
fins lucrativos para limpar e restaurar um trecho do rio Rouge.
O lixo espalhado ao redor do litoral e em cursos d'água compromete 
gravemente tanto a saúde humana quanto o meio ambiente. A iniciativa surgiu 
como um programa nacional em 2002 e proporcionou a todos os canadenses a 
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oito membros da OSSI de Ontário ajudaram a limpar o litoral e partes do rio, 
coletando seis sacos de lixo e quatro sacos de material para reciclagem ao 
longo de dois quilômetros de costa. Nos últimos dez anos, houve um aumento 
de três vezes mais no número de voluntários e na quantidade de lixo coletado 
para proteger o meio ambiente e melhorar a saúde e a segurança.
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