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Aos Responsáveis pelo PJSS dos Comitês e Coordenadores Regionais. 

C/c: Coordenadores de Devoção, Presidentes dos Comitês, Conselho Central Executivo, Presidentes 
Fundação Sai e Instituto Sai de Educação, Coordenador Central da Região 23 e Chairman Zona 2B 
 

 
 “Caráter virtuoso é encontrado na Natureza e também 
entre os animais e pássaros. No épico Ramayana, a 
águia Jatayu foi salva como resultado de sua natureza 
virtuosa (Guna). Essa é a razão pela qual vários macacos 
também foram agraciados com uma oportunidade de 
servir e serem abençoados com Sua graça. A mesma 
razão levou o Senhor a abençoar os esquilos que 
contribuíram para a construção da ponte no épico. Um 
monge ou devoto não é feito por um rosário, um manto 
de cor ocre e uma vara na mão. As roupas que se veste e 
a língua que se fala não decidem quem é uma pessoa 
virtuosa e quem não é – é a conduta que determina isso. 

Mesmo os animais têm a potencialidade de serem bons. Promover o bem em todos os lugares e em 
todos é a melhor forma de assegurar o bem-estar do mundo.”          
          Pensamento do Dia 03.02.2012             Sathya Sai Baba  
 

 
Queridos e Amados Jovens, Om Sai Ram!  
 
Felizes em mais uma vez podermos divulgar informações sobre o Projeto Global Servir ao 

Planeta! 
 

  Abaixo compartilhamos mais algumas informações sobre este lindo projeto que 

movimenta, transforma, abençoa e conduz tantos jovens e outros devotos no caminho espiritual.  

Esperamos que todos possam se motivar com tanto amor e a presença de Sai que emana de 

cada atividade oferecida a Ele.  

 

 

Enviamos a todos nosso amor, 

Tirzah Siqueira 

Coordenação Nacional de Jovens Sai – Conselho Central do Brasil 
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Queridos todos, 

  

Saudações amorosas a cada um de vocês. Gostaríamos de compartilhar as seguintes novidades 

sobre nosso projeto global de serviço SERVIR AO PLANETA (SAP) 2016 sob a temática deste 

ano: "Amor pelos Animais". 

 Equipe Internacional de SAP: estamos felizes de informar-lhes que nossa equipe 

principal está crescendo em número e participação. Atualmente está composta por uma 

assessora da área de Jovens da Zona 1, uma jovem da Zona, três jovens da Zona 6 e o 

contínuo apoio amoroso do Coordenador Internacional de Jovens e a Coordenadora da 

Zona 6. Ademais, três jovens da Zona 1, que recentemente terminaram o programa Sathya 

Sai Internacional de Liderança para Jovens, passarão a formar parte da equipe em breve. 

 SAP 2016 Iniciativas Globais: Após receber informações de todas as zonas sobre as 

possíveis atividades de serviço que podem ser desenvolvidas na temática deste ano, 

identificamos quatro iniciativas principais que estão detalhadas na sequência, com o 

propósito de envolver todas as zonas nestas atividades selecionadas ao redor do mundo. 

Por favor, compartilhem este documento com todos os membros da OSSI em seus 

respectivos países. 

 SAP 2016 como uma Atividade de Difusão Pública: gostaríamos de enfatizar e recordar 

que uma característica principal do SAP é não somente envolver os membros da 

OSSI, mas também aos membros de nossas comunidades locais para que 

participem em todas as atividades de serviço desenvolvidas. Para isso, junto com as 

Iniciativas Globais, também proporcionamos alguns conselhos úteis na sequência sobre 

como envolver a nossa sociedade de maneira efetiva. 

 Seguimento com os Coordenadores de Jovens de cada Zona: com o propósito de 

fortalecer a comunicação efetiva, planejamento e execução de todas as atividades de SAP 

em cada zona, estivemos em contato por telefone com cada um dos coordenadores para 

clarear qualquer dúvida, etc. Agradecemos se for possível fazer o mesmo a nível nacional 

e local. 

 

Gostaríamos também de compartilhar as seguintes novidades com vocês: 

 

 Página Web de SAP: estamos muito felizes de compartilhar a nova página Web do projeto 

Servir ao Planeta que vocês poderão encontrar dentro da página oficial da OSSI: 

http://sathyasai.org/youth/serve-the-planet. Nosso profundo agradecimento à Equipe 

Internacional de Tecnologia da Informação por seu apoio amoroso e trabalho de coração, 

revisando o conteúdo, proporcionando ajuda técnica eficiente e por tão belo desenho! 

 Formato Simplificado para os Informativos: com a finalidade de simplificar a tarefa de 

compilar os informativos, estamos trabalhando sobre um formato de informes on-line que 

lhes informaremos em breve. 

 Fotografias de Alta Resolução e Videoclipes Curtos: para podermos preparar informes 

de boa qualidade que possam inspirar a mais pessoas a participarem em atividades de 

http://sathyasai.org/youth/serve-the-planet
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serviço desinteressado, gostaríamos de recordar-lhes que tirem fotos de boa qualidade e 

vídeos curtos de todos os eventos. 

 

Que a mensagem universal e a vida de nosso querido Sathya Sai siga nos inspirando e a nossas 

respectivas sociedades, a caminhar com constância neste caminho de Amor, compartilhando-a a 

todo o momento, em todo lugar e com todos os seres vivos. 

 

Como sempre, agradecemos a todos de antemão a sua amorosa colaboração. Estamos felizes de 

seguir em contato. 

Com amor, 

Equipe Internacional de SAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO AO CONS.PJSS.16.16 
Organização Sathya Sai do Brasil 

www.sathyasai.org.br 
 

 4 

 
 

2016 

“Amor pelos Animais” 

 
Inciativas Globais 2016 

(Quatro Áreas Principais de Enfoque) 

 

1. Atividades de Serviço em Refúgios e Abrigos para Animais: servindo nestas associações, 

alimentando os animais, dando banho, etc. 

2. Caminhada de Valores/Distribuição de Citações de Valores: organizar “Caminhadas de 

Valores” e/ou distribuir citações célebres de valores (sobre a temática deste ano) a 

pessoas nas ruas, nos parques, etc., com a finalidade de conscientizar as nossas 

comunidades locais sobre este tema e promover o amor pelos animais. 

3. Aulas de EVH e Oficinas Criativas para Crianças: para crianças da comunidade local e nas 

escolas sobre os diferentes valores que os animais nos ensinam e sobre a importância de 

ter compaixão para todos os seres vivos (esta atividade deve estar coordenada e 

supervisionada diretamente pelo Instituto Sathya Sai de Educação). 

4. Palestras Públicas para Criar Maior Consciência: Criando consciência sobre o 

vegetarianismo como uma forma de vida não-violenta e de respeito pelos animais. Criando 

maior consciência sobre a possibilidade de escolher produtos para casa, cosmético, etc., 

livres de crueldade animal. 

 

 
SAP como Atividade de Difusão Pública 
(Os 5 Pilares para nos Comprometermos com a Comunidade) 
 

1. Preenchermo-nos de energia para servir ao planeta. Queremos servir aos animais e à 
nossa sociedade. 

2. Fortalecermo-nos selecionando o serviço adequado, ou seja, uma atividade que 
consideramos necessária em nossa cidade/região e para a qual contamos com os 
recursos e as habilidades necessárias para atrair o interesse do público. 

3. Motivar a participação dos membros da OSSI e da sociedade com uma comunicação 
interna e externa ativa e efetiva. 
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4. Iluminar nossa comunidade criando consciência sobre o valor da vida animal e da 
necessidade de amar os animais. 

5. Excelência em tudo o que fazemos. Sathya Sai ressaltou a importância da qualidade nas 
atividades da OSSI. Criemos a reputação da OSSI através de nossas ações! 

 
Canais Efetivos para a Difusão Pública 
A serem considerados para a comunicação externa sobre o SAP (pôster, trípticos, comunicados 
na Web e comunicação verbal): 
 

 Universidade e institutos 

 Livrarias 

 Bibliotecas 

 Restaurantes vegetarianos 

 Centros de meditação e Yoga 

 Feiras orgânicas 

 Associações de proteção aos animais 

 Sites de proteção aos animais 

 Redes Sociais (Facebook, Twitter, etc.) 

 Sites da OSSI 

 Centros culturais 

 Refúgios e abrigos de animais 

 Familiares, amigos e companheiros de trabalho. 
 
 
Recomendações Gerais 
 

 Os encontros públicos e as atividades de serviço são ferramentas poderosas para difundir 
a mensagem universal de Sathya Sai e a missão da OSSI. 

 SAP é uma iniciativa de difusão pública liderada pelos jovens e é uma oportunidade para 
que todos os membros da OSSI motivem e envolvam suas comunidades locais. 

 Como parte de nossa disciplina espiritual, ler e aprofundar-se na mensagem de Sathya Sai 
com relação ao amor pelos animais, Seu exemplo e amorosas interações com eles. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 


