
A visão da Organização Internacional Sathya Sai 
(OISS) é que: 1) reconheçamos nossa interconexão 
com a Natureza; 2) usemos com moderação e 
gratidão os recursos naturais; 3) demonstremos 
compaixão e minimizemos os danos à Natureza. 

Culturas e fés tradicionais por todo o mundo 
propagam a mensagem de que a Natureza é a 
Vontade de Deus manifesta e que a humanidade 
deveria viver em harmonia com a Natureza, 
cuidando da Mãe Terra. Cada vez mais, os avanços 
científicos e tecnológicos vêm nos distanciando 
deste relacionamento íntimo e espiritual. Temos 
explorado os recursos do planeta, degradando 
terras, rios, oceanos e a atmosfera, ao ponto em que 
isto agora nos afeta de forma direta e significativa. 

Sathya Sai Baba disse que o mundo vem perdendo 
seu equilíbrio porque os povos, em seu egoísmo e 
excesso de desejos, roubam da Terra os seus 
recursos e prejudicam todas as coisas vivas. A Terra 
vem reagindo com terremotos, tempestades, etc., 
destruindo comunidades inteiras de pessoas por 
todo o mundo. Diz-se que a crise ambiental é uma 
crise espiritual e que a poluição que vemos ao redor 
é um reflexo da poluição interna, que tem infectado 
nossos corações e mentes. Não podemos mais 
abusar da criação de Deus e ao mesmo tempo, 
suplicar por Seu amor, graça e proteção. A mudança 
precisa começar dentro de cada um de nós. 

Em primeiro lugar, precisamos transformar nossa 
relação com a Natureza, tanto individualmente 
quanto coletivamente, através da prática dos cinco 
valores humanos universais:  Verdade, Conduta 
Correta, Paz, Amor e Não violência.  

Esses valores são comuns a todas as tradições 
espirituais e fundamentam as normas de 
moralidade nas sociedades seculares. Eles 
proporcionam uma estrutura abrangente e prática 
para guiar nosso comportamento em todos os 
aspectos de nossa interação com o meio ambiente. 

A Verdade nos leva a querer saber como nossas 
ações causam danos ao ambiente e a nós mesmos e 
como aplicar esse conhecimento. A Conduta 
Correta nos impele a transformar maus hábitos e a 
consumir moderadamente, com sabedoria.  
Não violência nos ensina a não poluir e promove 
respeito aos animais e plantas. A Paz leva à 
autodisciplina e à humildade. Finalmente, o Amor 
inspira o cuidado e a compaixão pela Natureza. 

Em seguida, ao impor um limite aos nossos desejos, 
poderemos consumir menos e viver de maneira 
mais simples, evitando utilizar em demasia os 
recursos da Terra. Empregaremos o que 
conseguirmos economizar em tempo, energia, 
dinheiro e alimento para o benefício dos outros. 
Este auto sacrifício e serviço nos libera da busca 
frenética pela felicidade através dos prazeres 
materiais, uma felicidade fadada a ser limitada e 
temporária. Com um teto sobre nossos desejos, 
caminharemos sobre a Terra com passos mais 
leves, reduzindo nossa pegada de carbono. 

As máximas: “Ame a Todos! Sirva a Todos! ” e 
“Ajudar Sempre! Ferir, Jamais! ”, guiam nossas 
relações pessoais e nossa relação com a Natureza. 

A Mudança precisa começar com cada um de nós. O 
impulso para mudar aumenta à medida que 
reconhecemos a onipresença de Deus na Natureza. 

“Cultivem as divinas qualidades de amor, compaixão, humildade e reverência por todos os seres 

vivos; para com a Terra e todos os Elementos da Natureza. Assim, atrairá para si mesmo a 

Graça de Deus e tornará sua vida benéfica e frutífera”. - Sathya Sai Baba, 25 de junho de 1989 
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