
 

 

COORDE

"Setenta por cento d
que são os potenciais líderes do amanhã. A menos que eles 

estejam adequadamente treinados para assumir seu papel no 
futuro, a 

Sathya Sai Baba, 25 de janeiro de 1985

 

O Programa de Jovens Adultos (JA) Sathya Sai incentiva homens e mulheres, en
idades de 18 e 40 anos (antes 35), 
comunidades e países, aprendendo e praticando  os  princípios espirituais revelados por 
Sathya Sai Baba, sua vida, ensinamentos e obras
desenvolvimento holístico do caráter 
serviço desinteressado, sempre tendo em conta o principal
manifestar a divindade inata de cada um

O papel do Coordenador nacional de Jovens Adultos (CNJA) 

O programa de JA é uma parte 
CNJAs devem contribuir de ma
liderança do Centro/Região/Nação
necessidades dos JAs e oferecendo
participem de programas espirituais com devotos da sua mesma idade

Expectativas  

É obrigatório para todos os CNJAs
pelo Coordenador da Zona de Jovens adultos para obter uma visão mais 
atividades da OSSI, assim como as chamadas globais realizadas de maneira bimestral. É 
essencial para o Comitê da Zona de JA
diferentes países, os desafios enfrentados e conhecer
enfoque colaborativo dentro da Área. Estas pautas se aplicam também para possíveis 
encontros/retiros/conferências orga
acerca de todas as reuniões, 
Adultos. 

Todos os CNJAs também devem:

 Ser conscientes de que pertencem a uma organização espiritual e trabalham juntos com 
o sentido de irmandade; 

 Permanecer focados na autotransformação;
 Profissionalmente e de maneira confidencial, quando seja 

as funções e atividades dos JAs;
 Assegurar que todas as atividades se levem a cabo com am

devem ser exemplos dos ensinamentos de Sathya Sai Baba;
 Refletir o amor e os ensinamentos de Sathya sai Baba

em sua vida diária. 

 

     

COORDENACÃO DE JOVENS ADULTOS

DA ZONA 2A e 2B

sathyasai.org/ya             @joven

"Setenta por cento da população mundial consiste em ‘jovens’
que são os potenciais líderes do amanhã. A menos que eles 

estejam adequadamente treinados para assumir seu papel no 
futuro, a sociedade, a nação e o mundo não progredirão em paz

Sathya Sai Baba, 25 de janeiro de 1985 

 
O Programa de Jovens Adultos (JA) Sathya Sai incentiva homens e mulheres, en
idades de 18 e 40 anos (antes 35), que levem vidas retas a serviço de
comunidades e países, aprendendo e praticando  os  princípios espirituais revelados por 
Sathya Sai Baba, sua vida, ensinamentos e obras. Dá-se primordial importância 

olvimento holístico do caráter através de práticas espirituais, e
serviço desinteressado, sempre tendo em conta o principal objetivo de JA
manifestar a divindade inata de cada um. 

O papel do Coordenador nacional de Jovens Adultos (CNJA)  

O programa de JA é uma parte integrante da OSSI e não uma organização separada, e os 
CNJAs devem contribuir de maneira efetiva às atividades e iniciativas da mesm
liderança do Centro/Região/Nação pode nutrir-se com os CNJAs, tendo em conta as 

oferecendo oportunidades adequadas par
participem de programas espirituais com devotos da sua mesma idade. 

rigatório para todos os CNJAs participar de todas as chamadas via Skype organizadas 
pelo Coordenador da Zona de Jovens adultos para obter uma visão mais 

, assim como as chamadas globais realizadas de maneira bimestral. É 
cial para o Comitê da Zona de JA reunir-se e conversar sobre as atividades nos 

diferentes países, os desafios enfrentados e conhecer-se melhor para asse
enfoque colaborativo dentro da Área. Estas pautas se aplicam também para possíveis 
encontros/retiros/conferências organizadas dentro da Zona. Os CNJAs serão informado
acerca de todas as reuniões, com antecedência, pelo Coordenador da área de Jove

Todos os CNJAs também devem: 

er conscientes de que pertencem a uma organização espiritual e trabalham juntos com 

ermanecer focados na autotransformação; 
rofissionalmente e de maneira confidencial, quando seja necessário, empreender todas 

as funções e atividades dos JAs; 
Assegurar que todas as atividades se levem a cabo com amor, humildade, unidade e 

ensinamentos de Sathya Sai Baba; 
Refletir o amor e os ensinamentos de Sathya sai Baba em pensamento, palavra e ação 

VENS ADULTOS 

2B 

@jovensadultossai 

a população mundial consiste em ‘jovens’, 
que são os potenciais líderes do amanhã. A menos que eles 

estejam adequadamente treinados para assumir seu papel no 
o mundo não progredirão em paz". 

O Programa de Jovens Adultos (JA) Sathya Sai incentiva homens e mulheres, entre as 
levem vidas retas a serviço de suas famílias, 

comunidades e países, aprendendo e praticando  os  princípios espirituais revelados por 
se primordial importância ao 

através de práticas espirituais, especialmente o 
objetivo de JA que é realizar e 

o uma organização separada, e os 
ividades e iniciativas da mesma. A 

se com os CNJAs, tendo em conta as 
oportunidades adequadas para que sirvam e 

participar de todas as chamadas via Skype organizadas 
pelo Coordenador da Zona de Jovens adultos para obter uma visão mais profunda das 

, assim como as chamadas globais realizadas de maneira bimestral. É 
se e conversar sobre as atividades nos 

se melhor para assegurar um 
enfoque colaborativo dentro da Área. Estas pautas se aplicam também para possíveis 

s serão informados 
com antecedência, pelo Coordenador da área de Jovens 

er conscientes de que pertencem a uma organização espiritual e trabalham juntos com 

necessário, empreender todas 

or, humildade, unidade e 

ensamento, palavra e ação 
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Funções 

Os CNJAs se designam para servir por um tempo de 2 anos dentro de seus Conselhos 
Nacionais (e podem ser selecionados para um período consecutivo). O CNJA trabalhará em 
nome de seu país e, no entanto,
forem atribuídos deveres pelo Coordenador
reporte a ele pelo menos uma vez ao mês.

Os critérios de seleção dos CNJAs incluem a demonstração de altruísmo, de
ideais de Sai e competência para

Além disso, os CNJAs devem:

 Compreender e observar as Diretrizes da O
 Proporcionar tutoria e apoio aos jovens adult
 Apresentar informações regulares sobre as atividades de JAs, segundo seja solicitado 

pelo Coordenador de Zona de Jovens Adultos 
bimensais; 

 Liderar e promover novos programas e atividades para ge
JA em seu país. Esses projetos devem ser compatíveis com os ensinamentos de Sathya 
Sai Baba e inspirar aos JAs a ação e a re

 Comunicar-se regularmente com o Coordenador de 
Skype, WhatsApp, celular ou e
dos programas; 

 Incentivar os Jas a serem parte do Programa Internacional Sathya Sai de Lid
(PISSL) e contribuir efetivamente 

 Apoiar seu Conselho Nacional participando ativamente de reuniões/eventos e na 
disseminação da informação internacional, zonal

 Realizar vídeo-chamadas nacionais de forma regular com os JAs de seu país e fomentar 
a colaboração e a comun
compartilhar o conhecimento 
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sathyasai.org/ya           @joven

Os CNJAs se designam para servir por um tempo de 2 anos dentro de seus Conselhos 
e podem ser selecionados para um período consecutivo). O CNJA trabalhará em 

, no entanto, também informará ao Presidente de seu Conselho
forem atribuídos deveres pelo Coordenador de Jovens Adultos da Zona e se espera que se 
reporte a ele pelo menos uma vez ao mês. 

critérios de seleção dos CNJAs incluem a demonstração de altruísmo, de
ideais de Sai e competência para desempenhar um papel de liderança na O

Além disso, os CNJAs devem: 

r e observar as Diretrizes da OSSI; 
tutoria e apoio aos jovens adultos de seus países; 

Apresentar informações regulares sobre as atividades de JAs, segundo seja solicitado 
de Zona de Jovens Adultos e participar das chamadas globais de JA 

Liderar e promover novos programas e atividades para gerar e desenvolver tale
em seu país. Esses projetos devem ser compatíveis com os ensinamentos de Sathya 

Sai Baba e inspirar aos JAs a ação e a reflexão em sua viagem espiritual;
se regularmente com o Coordenador de Zona de Jovens Adultos através de 
tsApp, celular ou e-mail e informar-lhe qualquer problema, desafio e detalhes 

a serem parte do Programa Internacional Sathya Sai de Lid
(PISSL) e contribuir efetivamente com o grupo de seu país; 

acional participando ativamente de reuniões/eventos e na 
disseminação da informação internacional, zonal e nacional aos JAs de seu país;

chamadas nacionais de forma regular com os JAs de seu país e fomentar 
a colaboração e a comunicação entre os JAs da Zona, com o fim de ajudar a 

ecimento e as melhores práticas. 
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ADULTOS 

@jovensadultossai 

Os CNJAs se designam para servir por um tempo de 2 anos dentro de seus Conselhos 
e podem ser selecionados para um período consecutivo). O CNJA trabalhará em 

informará ao Presidente de seu Conselho se lhe 
e se espera que se 

critérios de seleção dos CNJAs incluem a demonstração de altruísmo, dedicação aos 
de liderança na OSSI. 

Apresentar informações regulares sobre as atividades de JAs, segundo seja solicitado 
cipar das chamadas globais de JA 

rar e desenvolver talentos de 
em seu país. Esses projetos devem ser compatíveis com os ensinamentos de Sathya 

flexão em sua viagem espiritual; 
de Jovens Adultos através de 

lhe qualquer problema, desafio e detalhes 

a serem parte do Programa Internacional Sathya Sai de Liderança 

acional participando ativamente de reuniões/eventos e na 
e nacional aos JAs de seu país; 

chamadas nacionais de forma regular com os JAs de seu país e fomentar 
ona, com o fim de ajudar a 


