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J O V E N E S A D U L T O S S A I

Queridos Jovens Adultos Sai,

Amoroso Sai Ram.

Com a graça de nosso amado Sathya Sai Baba, é realmente um grande prazer lhe trazer algumas notícias 
emocionantes!

Em julho de 2021, em Prasanthi Nilayam, na Índia, teremos o Festival Mundial de Jovens Adultos 
(FMJA21), onde Jovens Adultos de todo o mundo se unirão em alegres celebrações da mensagem de 
Sathya Sai Baba que inspira e fortalece nossas atividades espirituais. O tema escolhido para o FMJA21 é 
o Despertar Espiritual dos Corações dos Jovens Adultos (S.A.T.H.Y.A. em inglês Spiritually 
Awakening The Hearts of Young Adults).

www.sathyasai.org/YA

WYAF21@sathyasai.org

Com Amor e Sai Ram,

Deviesh Tankaria

O objetivo da Organização Internacional Sathya Sai (OISS) é realizar nossa divindade inata. Tanto o tema 
quanto a meta facilitam a jornada de transformação de cada indivíduo ao praticar os ensinamentos divinos 
expostos por Sathya Sai Baba. O tema da transformação se reflete em todas as iniciativas do programa 
Internacional para Jovens Adultos, seja a autotransformação através da prática dos quatro passos no 
Sadhana de Amor ou através da estrutura 'Ser-Fazer-Ver-Dizer' do Programa Internacional Sathya Sai de 
Liderança para Jovens Adultos. A ideia é transformar a si mesmo, modelando nossas vidas de acordo com 
a mensagem de Sathya Sai Baba e, a partir de então, iniciar uma mudança na sociedade.

Ao longo deste ano teremos várias Pré-Conferências Mundiais e Pré-Festivais de Jovens Adultos, onde 
você saberá mais sobre o evento. Lembre-se que este festival é para Jovens Adultos e por Jovens Adultos, 
por isso realmente queremos que você se envolva.  Detalhes completos estarão disponíveis em nosso 
site, em  e nas mídias sociais: @saiyoungadults @jovenesadultossai, 
portanto, fique ligado para obter mais informações ou, em alternativa, entre em contato com o seu 
Coordenador de Jovens Adultos ou envie um e-mail para .

Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Somos abençoados e afortunados por sermos 
escolhidos por Sathya Sai Baba para liderar os Jovens Adultos que são próximos e queridos por Ele, à 
medida que avançamos na missão divina. Vamos orar pela graça e orientação de Sathya Sai Baba para 
servi-Lo com amor, devoção e unidade.

COORDENADOR INTERNANCIONAL DE JOVENS ADULTOS
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