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Caros Jovens Adultos Sai, 

Amoroso Sai Ram. Esperamos que você e sua família estejam bem. 

Após o recente anúncio de que todos os principais eventos da OISS, incluindo as Pré-Conferências 
Mundiais / Festivais de Jovens Adultos e a 11ª Conferência Mundial agendada para este ano, serão 
transferidos para 2021, queremos compartilhar uma importante atualização sobre o Festival 
Mundial de Jovens Adultos , que anunciamos anteriormente que ocorreria em julho de 2021 em 
Prasanthi Nilayam, Índia. 

Tem sido imensamente inspirador ver como centenas de jovens adultos de todo o mundo estão 
unidos nos alegres preparativos para este evento, de acordo com o tema do festival: S.A.T.H.Y.A. - 
O Despertar Espiritual dos Corações dos Jovens Adultos (Spiritually Awakening The Hearts of 
Young Adults). Este tema apropriado foi escolhido, já que é o nome de nosso amado Senhor, o 
objetivo final e o mais importante dos cinco Valores Humanos. 

No entanto, à luz da situação atual, o Festival Mundial de Jovens Adultos será remarcado p ara 
julho de 2022 . Sabemos que muitos jovens adultos estavam ansiosos para se reunir em julho de 
2021, no entanto, aproveitemos esse tempo para aprofundar e intensificar nosso sadhana e nosso 
anseio, de modo que, quando nos encontrarmos em julho de 2022, possamos oferecer 
coletivamente esse derramamento de amor a nosso Amado Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. 

Dito isso, temos o prazer de informar que, com a graça de Sathya Sai Baba, o Curso Residencial 
do Programa Internacional Sathya Sai de Liderança para Jovens Adultos (PISSL), a Cerimônia de 
Graduação e o Programa Sathya Sai Sadhana de Amor (SSSDA) para Jovens Adultos, juntamente 
com uma performance musical internacional, ainda estão programados para 2021 em Prasanthi 
Nilayam; e mais detalhes serão fornecidos no início do próximo ano. 

Além disso, temos o prazer de convidar todos os jovens adultos a se juntarem a nós nos 
programas on-line do Guru Purnima da OISS, a serem realizados de 4 a 5 de julho de 2020. O 
programa incluirá palestras inspiradoras de Líderes Adultos e Jovens Adultos, bem como uma 
apresentação cultural e uma oferenda musical internacional de Jovens Adultos. Mais detalhes 
serão fornecidos em breve. 

Ao longo de 2020/21, haverá muitas oportunidades novas e emocionantes para os jovens adultos 
se envolverem, que serão anunciadas regularmente em nosso site www.sathyasai.org/YA e nas 
plataformas de redes sociais para Jovens Adultos: @saiyoungadults  e @jovenesadultossai . 

Como alternativa, entre em contato com o seu Coordenador de Jovens Adultos ou envie um e-mail 
para o Coordenador Internacional de Jovens Adultos, Sr. Deviesh Tankaria: 
DTankaria@sathyasai.org. 
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Esperamos nos reunir com todos vocês na 11ª Conferência Mundial em Prasanthi Nilayam em 
2021 e nas Pré Conferências Mundiais / Festivais de Jovens Adultos que serão realizados em suas 
respectivas Zonas em 2021. 

Oremos pela graça e orientação de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba para servi-lo com amor, 
devoção e unidade. 

Com amor e Sai Ram, 

Dr. Narendranath Reddy  
Presidente, Organização Internacional Sathya Sai 

Sr. Deviesh Tankaria  
Coordenador Internacional de Jovens Adultos 


