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COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

Fevereiro-Março – Atualização  

Legenda da foto: Equipe do bem-estar Animal Sai apoiando o Espírito Animal, na Áustria  

 
CUIDADO ANIMAL 

  

Estimados coordenadores de Envirocare, Campeões Go Green e Eco-Exploradores 
  
Este mês, daremos uma olhada mais de perto no bem-estar animal e na compaixão por todas 
as criaturas. Do menor ao maior, todos os animais são essenciais para o ecossistema. A Mãe 
Natureza projetou um habitat perfeito para todos os tipos de espécies, onde todos os animais 
e plantas coexistem e se equilibram. Nós, seres humanos, nos beneficiamos de seu 
maravilhoso serviço abnegado a este planeta! 
 
Os seres humanos causaram muitos danos à biosfera! Até mesmo as plantas oferecem uma 
recompensa açucarada aos insetos em troca de seus serviços de polinização. É hora de os seres 
humanos começarem a pensar em como recompensar outras criaturas por seus serviços 
enriquecedores. Quando cuidamos de um animal e amamos esse animal, elevamos toda a 
criação. 

 
O CAMINHO PARA UMA VIDA DE DEVOTAMENTO 

 

 
 

“Os Vedas prescreveram cinco passos para o indivíduo cultivar o espírito de ‘Yajna Deva Yajna’ 
(adorar a Deus no altar doméstico) ... ‘Bhuutha yajna’ (alimentar e criar animais de estimação, 
gado, cavalos, ovelhas e cães, que são os ajudantes e companheiros do homem) ... A vaca dá 
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leite, manteiga, coalhada, ghee, todos os nutrientes valiosos ... A gratidão exige que o homem 
não os negligencie nem os machuque”. 

 
- Mensagens de Sathya Sai, Vol.10 / Cap.36, novembro de 1970 

 
 

AMOR E COMPAIXÃO PELOS ANIMAIS 

DE FAZENDA, NA ÁUSTRIA  

 

A Organização Internacional Sri Sathya Sai 

(OISSS) da Áustria, Zona 7, iniciou um serviço de 

bem-estar animal em 2018 e atualmente apoia 

três abrigos de animais da associação austríaca 

"ANIMAL SPIRIT". Esta associação sem fins 

lucrativos foi fundada em maio de 2002 pelo 

veterinário Dr. Franz-Joseph Plank para divulgar 

a importância do bem-estar animal e ajudar os 

animais necessitados, principalmente os 

animais de "fazenda". Com o seu apoio e 

serviço, os amantes Sai dos animais cultivam 

sentimentos importantes de conexão e 

administração. 

Animais doentes, velhos e abandonados são cuidados com amor e criados de acordo com os 

mais altos padrões de bem-estar – cada estábulo se comunica com o ar livre. Esses animais 

sedentos de amor então agora se aproximam de seus convidados para expressar sua confiança. 

 

Os amantes Sai dos animais assumiram algumas tarefas da equipe do Animal Spirit para reduzir 
suas muitas tarefas diárias. Eles trazem madeira da floresta para armazenamento no inverno 
que se aproxima, ajudam a limpar um campo de urtigas e retiram mato do cercado das galinhas, 
limpam o viveiro dos patos e os galinheiros. Além disso, realizam trabalhos de concreto e 
pintura. 
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Eles terminam o dia cantando canções devocionais e relendo os discursos de Sri Sathya 
Sai Baba. A Meditação na Luz guiada encerra seu serviço. Esses voluntários gostam 
muito de um trabalho fisicamente exigente, o que lhes confere um grande aumento de 
força e capacidade de trabalho. Eles sempre saem do abrigo de animais agradecidos e 
profundamente satisfeitos. 

 

A TRANSFORMAÇÃO DO HOMEM ATRAVÉS 
DAS BOAS QUALIDADES DOS ANIMAIS 

 

 
                                                     Felix (Jumento)            Antonia ( Jumento fêmea – Jenny à direita)  

“A qualidade da paciência encontrada em um jumento não é encontrada nem mesmo no 
homem. Quaisquer que sejam as cargas empilhadas em suas costas, ele as suporta com 
paciência. Resiste a qualquer quantidade de espancamentos. Mesmo quando tem muita fome 
e sede, mostra  um rosto tranquilo. Portanto, o homem tem que aprender com o jumento a 
qualidade da tolerância ”. 
                                                          - Sri Sathya Sai Speaks, Vol.30 / Cap.4, 13 de fevereiro de 1997 
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PROMOVER O AMOR DAS CRIANÇAS PELOS ANIMAIS 

 

 

 

As crianças reconhecem o valor intrínseco dos animais; eles sabem que são muito importantes simplesmente porque 

são criaturas vivas. Os animais fazem brotar nas crianças um amor eterno pelos animais e os encontros com animais 

selvagens também podem ser muito especiais. As crianças aprendem sobre suas diferenças, semelhanças e suas 

necessidades (por exemplo: comida, abrigo, espaço) e, assim, a sua compaixão e empatia pelos animais cresce. 

 

                                                      ------Servir ao planeta 2016------ 

 

                                                  Amor pelos Animais 

 Explore as iniciativas globais de Servir ao Planeta (STP) 2016 - "Amor pelos animais" 
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SANTUÁRIOS NA ÁUSTRIA 
Reserva natural e espaço seguro para os animais 

  

 
                                       Tic, Tac, Toe & Rainbow                                       Annemarie (vaca) 
                                           (à frente) (Cabras)                                                             
 
"Animal Spirit" tem três belos lugares com pastagens verdes e lagos. Um está localizado em Am Hendlberg (Baixa Áustria) e dois 
em Esternberg e Engelberg (Alta Áustria). Animais que são maltratados, negligenciados, abandonados, torturados ou resgatados 
do matadouro recebem abrigo e manutenção até sua morte natural. 
  
As três fazendas alimentam um total de 26 bovinos, 37 cavalos, 34 burros, 66 ovelhas, 66 cabras, 25 porcos, 5 lhamas e muitos 
cães, galinhas, patos, gansos, coelhos, porquinhos-da-índia, dragões barbudos [uma espécie de lagarto], sendo no total um 
pouco mais de 600 animais. 
  
Baixe [ Descargue ] e leia as histórias reais de animais resgatados do matadouro (Escrito por Animal Spirit) 
 

IMPACTO HUMANO 
Agricultura Industrial X Bem-Estar dos Animais de Fazenda 

 

 
Nosso sistema alimentar moderno tem um impacto profundo e significativo no meio ambiente. “Isso se deve em parte ao fato 
de que animais de alto desempenho, mas comprometedores da saúde, demonstraram produzir maiores emissões de GEE (gases 
de efeito estufa).” - Sociedade Mundial para a Proteção dos Animais (WSPA) [Sociedad Mundial para la Protección de los 
Animales (WSPA) ] 
 
Ao longo da história da humanidade, os animais desempenharam um papel fundamental na agricultura, fornecendo-nos mão de 
obra, fibras e alimentos, e enriquecendo o solo com seus dejetos animais. Ainda hoje, milhões de animais nascem no mundo 
cruel das fazendas industriais. Eles nunca conhecerão a bondade ou a compaixão e muitos nunca tocarão a grama ou verão o 
sol. Eles geralmente vivem em espaços escuros, superlotados, sujos e confinados. Suas necessidades básicas e liberdade são 
constantemente negadas. Ler mais  [Leer más ] 
  
“A maior parte do gado é abatida em instalações que processam mais de um milhão de animais por ano, ou quase 3.000 por dia; 
e apesar de muitas melhorias, nessa velocidade, é quase impossível garantir que todos os animais sejam sacrificados dentro da 
regulamentação”. 
  
- Serviço de Pesquisa Econômica do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, abril de 2013 
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REFLEXÕES SOBRE O IMPACTO DA ATIVIDADE HUMANA NA                                                                                                                                  
VIDA SELVAGEM DO MUNDO 

 
 
De acordo com o Relatório do Planeta Vivo de 2018 do World Wildlife Fund [Fundo Mundial para a Vida Selvagem] uma queda 
média de 60% na população de mamíferos, pássaros, peixes, répteis e anfíbios foi relatada desde 1970. 
  
O World Research Institute prevê que melhorar a qualidade da alimentação (pastagens da mais alta qualidade e mais 
digestíveis) e proporcionar uma melhoria fundamental na saúde dos mamíferos herbívoros (ruminantes) pode reduzir as 
emissões de GEE, em muitas regiões em desenvolvimento, em cerca de dois terços. 
  
A vida selvagem em todo o mundo continua diminuindo. É urgente que todos reconsiderem e mudem o curso das coisas 
coletivamente. É hora de redefinir nossa relação com o meio ambiente e equilibrar nosso consumo alimentar com as 
necessidades e provisões da natureza. 
 
 

 
 
 
 
 

===========   =====================  ========== 
 

 
 
Aqui o texto do quadro: 
 

“O amor é uma qualidade divina no Homem. Não somente deve se demonstrar às pessoas, mas também às aves, animais 

selvagens e outras criaturas viventes. O verdadeiro ‘Samskrita’ (refinamento) reside precisamente neste amor expansivo, que nos 

faz abandonar a estreiteza do olhar e desenvolver a amplitude deste olhar. Dela provem a alegria de nós mesmos. Daí nasce a 

verdadeira alegria para nós e para a sociedade. Somente com este processo de refinamento, a natureza humana                                                                                                                                                                                                                

se tornará um ser divino.” 

                                                                                                   Sathya Sai Baba (Chuvas de Verão em Brindavan, julho de 1990, pag.10 

  
 


