
Adoção de Comunidades 

Serviço de necessidade com transformação social e empoderamento 

 



Carta de L Gutter, outubro de 2018 

 Queridos irmãos e irmãs 

 

SAI RAM! 

 

Como vocês sabem, a Organização Internacional Sathya Sai decidiu fazer uma oferenda 

de Amor aos Pés de Lótus de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, por ocasião do 95º 

aniversário do seu Advento. 

 

A oferta é a adoção de pelo menos 95 comunidades nos diferentes países do mundo. 

Adotar uma comunidade significa oferecer um serviço contínuo ao longo do tempo, em 

uma dessas áreas: 

 

EDUCAÇÃO 

ALIMENTAÇÃO 

SAÚDE 

MEIO AMBIENTE 

ATENÇÃO ÀS MULHERES 

SERVIÇOS PARA OS NECESSITADOS 

ATENÇÃO ÀS CRIANÇAS 



 Essas atividades serão diferentes de acordo com as condições sociais, políticas e 
econômicas de cada país e de acordo com os recursos humanos da organização local 
Sathya Sai que as executam, mas o importante é a continuidade desses serviços. 
 
O objetivo deste projeto é a transformação do coração da pessoa que presta o serviço e 
de quem o recebe. 
 
Nossa missão é fazer uma diferença positiva na vida das pessoas que recebem este 
serviço, proporcionando-lhes, como mencionado acima, ajuda na proteção do meio 
ambiente onde vivem, educação em valores humanos para crianças ou adultos, 
cuidados na área da saúde , provisão de comida, cuidado de jovens, etc. 
 
Sabemos que muitos desses serviços já são realizados na América Latina, mas ainda não 
foram informados ao Comitê de Expansão. 

 



 Peço-lhes que analisem quais serviços dessas características são realizados em seus países e não 

foram relatados ao comitê. Também podem incluir projetos que estão prestes a começar agora. 

  

Deve ser enviado um relatório detalhado dos serviços a serem realizados, ou lugar, antiguidade, 

atividade e pessoas que recebem, e se eles podem acrescentar algo sobre o efeito positivo 

deste serviço seria muito importante. Tudo isso precisa ser em Inglês. Também precisamos de 

fotos e vídeos para fazer o upload para a página da Organização Sathya Sai Internacional. 

 

Agradeço sua pronta resposta a este pedido e envio-lhe meu amor em Sai 

 

Leonardo Gutter - Membro do Conselho da SSIO Prasanthi 

  

 



Se o seu Centro ou Grupo já faz alguma atividade de 

serviço continuo, mande seu relato para nós... 

  

flavio.borges23@gmail.com 

  

mailto:flavio.borges23@gmail.com


Exemplos de atividade de adoção de Comunidade 



Horta Comunitária na SAP 

(Sociedade de Amor ao Próximo) 













Próximo passo:  

 

aulas de Educação em Valores Humanos para as mães. 

Obs:  

 

Os trabalhadores da horta... 

Espaço para montar um Grupo Sai no Local... 



QUE TODOS OS SERES, DE TODOS OS 

MUNDOS, SEJAM FELIZES E BEM 

AVENTURADOS 


