OSSI – UNINDO TODAS AS FÉS
ATRAVÉS DO AMOR & SERVIÇO
Queridos Irmãos e Irmãs,
Sathya Sai Baba disse que Deus se conhece por diferentes nomes e que há uma só religião - a
religião do amor. A Unidade de fés é um dos princípios da OSSI. Nos países ao redor do mundo,
a OSSI participa ativamente de discussões e projetos interfés, alguns dos quais destacamos a
seguir:
6 de setembro de 2016, a OSSI de Hong Kong organizou um jantar - debate no Centro Sathya
Sai para a comunidade interfé. O tema foi "Temor, Fé e Liberdade - Desafiando os Ventos de
Intercâmbio" e foram realizadas discussões sobre o amor, o temor e a fé nas tradições Cristã,
Budista, Hindu, Baha'i, Judia e Taoísta.

***
24 de abril de 2016, festejou-se o Dia Nacional dos Valores Humanos em Leicester, Reino
Unido. Vários grupos de diferentes fés se uniram em uma "Caminhada com Valores" para
promover a consciência dos cinco valores humanos de Verdade, Retidão, Paz, Amor e Não
Violência como ensinara Sathya Sai Baba.

***
11 de abril de 2016, a OSSI de Nova Zelândia inaugurou um Grupo de Amizade Interfé na
Igreja Metodista Trinidad, no Parque Highland, onde 129 pessoas de várias fés e comunidades
indígenas se reuniram e estabeleceram uma força de tarefas para atividades conjuntas a fim de
servir ao necessitado e promover os valores humanos na sociedade.

***
31 de janeiro de 2016, a OSSI de Trinidad y Tobago recebeu convidados das principais
religiões em Sai Nilayam, o principal Centro Sathya Sai. Exposições a cargo dos
representantes das religiões Cristã, Islâmica e Hindu se complementaram com oferendas de
hinos, qaseedas e canto dos Vedas.

***
16 de janeiro de 2016, 10 Jovens Sathya Sai da Malásia organizaram um evento
juvenil interfé nacional. Os jovens são líderes do Grupo da Amizade para os Serviços Interreligiosos (FGIS), um programa único que constrói pontes entre várias religiões. Estabelecimentos
baseados na fé, incluindo o Templo Hindu, a Mesquita Nacional, a Maha Vihara Budista, o
Gurdwara de Kuala Lumpur e a Igreja Luterana em Kuala Lumpur, apoiaram o evento.
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