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Queridos Amigos, 
 
A Organização Sathya Sai Internacional (OSSI) declarou o dia 24 de abril de cada ano como o Dia Global 
dos Valores Humanos. No primeiro dos três Boletins, ressaltamos algumas das atividades organizadas pelos 
Centros Sathya Sai ao redor do mundo para comemorar este dia. 
 
Caminhada por  Valores 
Em Sri Lanka, uma Caminhada por Valores de 3 km aconteceu no dia 23 de abril de 2017, na  cidade 
capital, Colombo. Cerca de 800 participantes se uniram, incluindo membros da OSSI, seus familiares e 
amigos, crianças de escolas locais, membros de várias organizações religiosas e caritativas, e funcionários 
do governo. 
 

 

Vinte líderes religiosos e espirituais prometeram seu apoio aos esforços da OSSI para integrar a todos e unir 
a sociedade mediante a prática dos valores humanos. 

No México, no mesmo dia, 40 membros do Centro Sathya Sai de Monterrey realizaram uma Caminhada por 
Valores no Parque Central Alameda. Cantaram canções de amor, paz e irmandade e distribuíram ao público 
doces e marcadores de livros com os ensinamentos de Sathya Sai Baba. 

 



Serviço 
No México, a OSSI serviu aos pacientes de um hospital geral, como seguimento a um acampamento médico 
levado a cabo dois dias antes em “El Paso del Norte”. 

               

Em Moldávia, os voluntários Sathya Sai serviram a veteranos da Grande Guerra Patriótica, bem como a 40 
pessoas em um abrigo de desamparados. 
 
Ensinar Valores Humanos 
No  México, um diretor do Instituto Sathya Sai de Educação em Valores Humanos do México falou em um 
fórum público sobre os valores humanos ensinados por Sathya Sai Baba. 
Na Croácia, uma  palestra  pública intitulada "Tudo o que Nos Alimenta" foi ministrada por um educador de 
valores humanos da OSSI da Croácia, na cidade de Rijeka. Em Bjelovar, os voluntários organizaram um 
show de marionetes para ensinar valores humanos a mais de 100 crianças e 11 professores de educação 
infantil local. Os estudantes e professores realizaram  uma Caminhada por Valores de 2.5 km a partir do 
jardim de infância até o local do Programa. 

 

Em Moldávia e Kazakhstan  realizaram classes de valores humanos para os órfãos. 

 

Respeitosamente, 
Anupom Ganguli, 
Presidente do Comitê de Mídia 
Organização Sathya Sai Internacional 


