O amor de Sathya Sai Baba tem unido, inspirado e motivado uma multidão de Jovens Adultos (JA) ao redor do
mundo para servir Sua divina missão de uma maneira extraordinária e, muitas vezes, milagrosa. Os JAs
compartilharam com entusiasmo suas ideias, criatividade, habilidades e conhecimento. Eles trabalharam com a
máxima dedicação e determinação para promover várias iniciativas e atividades globais como parte do Programa
Internacional de Jovens Adultos Sathya Sai. Isso levou à formação de sete subcomitês globais de JA para criar e
conduzir algumas iniciativas realmente inovadoras, conforme mencionado abaixo.
Ame a Todos Sirva a Todos - Love All Serve All (LASA)
O subcomitê do LASA tem como objetivo promover a unidade através da diversidade e
difundir os valores humanos do Amor, da Conduta Correta, da Não Violência, da Paz e da
Verdade. Através da música, do serviço desinteressado e de atividades educativas, pessoas
de diferentes religiões se unirão para alcançar objetivos comuns. Jovens adultos de todo o
mundo são encorajados a escrever e cantar canções em diferentes idiomas e melodias, sem
nenhuma menção de Deus ou religião. Espera-se que as iniciativas acendam a chama da
unidade entre todos nós. O subcomitê do LASA trabalha em estreita colaboração com o
Comitê de Expansão ao Público (CEP) da OISS.
Grupo 4 de Educação Espiritual Sai (EES) para a Transição de Jovens Adultos
Este subcomitê desenvolve um programa especializado para reforçar o programa do Grupo 4 da
EES. Essa equipe fornece aos alunos do Grupo 4 uma descrição geral do Programa de Jovens
Adultos da OISS e os ajuda na transição para o programa de Jovens Adultos. Espera-se que os
voluntários deste subcomitê tenham experiência em EES e estejam na profissão acadêmica, de
educação, aprendizagem e ensino.
Sadhana de Amor (SdA)
O programa SdA baseia-se nos ensinamentos de Sathya Sai Baba, com ênfase na Autoconfiança, na
Autossatisfação, no Autossacrifício e na Autorrealização. Esta equipe concentra-se em aumentar
ativamente a conscientização através da adoção do Sadhana de Amor como o programa chave para
ajudar a elevar o crescimento espiritual de jovens adultos em todo o mundo. Além disso, a equipe
fornece informações adicionais sobre os benefícios do programa SdA através de dicas práticas e fáceis
de identificar para apoiar os jovens adultos em sua viagem espiritual.
Desenvolvimento de Talentos de Jovens Adultos (DTJA)
O subcomitê de Desenvolvimento de Talentos de Jovens Adultos mantém uma plataforma para
treinar jovens adultos e equipá-los com ferramentas para expandir suas habilidades existentes. O
subcomitê tem como objetivo aumentar os colaboradores ativos para os diversos projetos
empreendidos pela OISS, através de webinars mensais de desenvolvimento de talentos conduzidos
por especialistas na área. A equipe é formada por jovens adultos com experiência em recursos
humanos e desenvolvimento de jovens adultos.

Servir ao Planeta (SAP)
Baseado nas palavras de Sathya Sai Baba, “Pise Suavemente, Mova-se Reverentemente e Utilize
com Gratidão”, este ano o subcomitê Servir ao Planeta está focando em Proteger o Planeta
(POP). O POP pretende fornecer métodos práticos aos membros da OISS e membros da
comunidade através do exercício do “Limite aos Desejos”, em assuntos relacionados ao meio
ambiente e à sustentabilidade. Isso será feito através de pesquisa nos ensinamentos de Sathya
Sai Baba e de líderes de outras fés ou religiões, na esperança de estabelecer o cuidado e o
serviço ao planeta como prática espiritual. Assim como o subcomitê LASA, o subcomitê Servir
ao Planeta trabalha em estreita colaboração com o Comitê de Expansão ao Público da OISS.
Programa Internacional Sathya Sai de Liderança para Jovens Adultos
O subcomitê PISSL pretende continuar desenvolvendo e oferecendo a próxima geração de
líderes para levar a mensagem de Sathya Sai Baba adiante, primeiro entendendo e
praticando Seus ensinamentos e depois assumindo ativamente papéis de liderança na
OISS. Desde 2015, mais de 1.000 jovens adultos de 59 países se formaram com habilidades
de liderança que os ajudarão a servir a sociedade em várias funções.
Gestão de Informação e Análises (GIA)
O GIA apoia a OISS na aquisição, manutenção, análise e comunicação de informação. Interagindo com os
diversos subcomitês da OISS, o objetivo do GIA é desenvolver sistemas para transferência
estruturada, comunicação, controle e apresentação de relatórios de dados. O papel deste
subcomitê é importante à medida que a organização cresce, empreende projetos maiores e
envolve-se em maiores interações com os membros da OISS, não membros e a comunidade em
geral. O GIA segue princípios estabelecidos por Sathya Sai Baba e incorpora as melhores práticas
prescritas pelos profissionais de gerenciamento de informações e análise de dados.

Para mais informações, por favor entre em contato: YAcoordinator@sathyasai.org
Para maiores informações sobre o Programa de Jovens Adultos, por favor visite: http://sathyasai.org/ya

