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„O MUNDO INTEIRO É UMA FAMÍLIA, PORQUE TODOS NÓS VIEMOS DE UM SÓ 

LUGAR. ISSO É NARAYANA. E CADA UM É NARAYANA. O SERVIÇO À HUMANIDADE É 

SERVIÇO AO SENHOR. É POR ISSO QUE SE DIZ: “QUEM QUER QUE SIRVA O 

NECESSITADO ESTÁ A SERVIR-ME.“   

PARAMAHAMSA VISHWANANDA, GURUPURNIMA DE 2014 
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Jai Gurudev! 

Queridos Amigos da Bhakti Marga: 

O “Jubileu do Amor“ é O maior, mais grandioso e mais emocionante evento da história da 

Bhakti Marga. Juntem-se a nós por 10 dias cheios de celebrações, com Paramahamsa Sri 

Swami Vishwananda, de 7 a 17 de junho. 

Não deixem de assistir a estas grandes festividades espirituais com Paramahamsa Sri 

Swami Vishwananda, que durarão 10 dias! 

❖ A inauguração do grande novo templo de “Bhutabhrteshwarnath”, de 07 a 10 de 

junho; 

❖ A celebração do 40º aniversário de Paramahamsa Vishwananda, a 13 de junho; 

❖ A acompanhar a celebração, um passeio de barco no rio Reno, a 14 de junho; 

❖ E, para concluir, o JUST LOVE Festival de 2018, de 15 a 17 de junho. 

https://www.bhaktimarga.org/jubilee-of-love 

Estamos ansiosos por vos ver e acolher na casa do Guruji, o Seu ashram e centro de 

eventos, Shree Peetha Nilaya! 

Anjushri e Paartha  

Em nome da Bhakti Marga 

 

1. Introdução 

Desde que iniciou a Sua missão, em 2005, Paramahamsa Vishwananda visitou, em Seu 

grande amor, muitos países, pelo mundo, para abençoar pessoas, ajudá-las, abrir os seus 

corações, lembrá-las do seu amor e conduzi-las de volta à sua fonte divina. 

A Bhakti Marga experienciou um crescimento exponencial nos últimos treze anos, desde a 

sua criação, em 2005. À medida que o Guruji vai continuamente inspirando pessoas e 

projetos, na organização e ao seu redor, cada vez mais pessoas se envolvem na 

transmissão dos Seus ensinamentos e das Suas práticas para o mundo.  

Com o seu avanço, este crescimento exige uma abordagem mais eficiente e estratégica, 

para manter a organização no rumo certo e unida em torno daquilo que defendemos e 

pretendemos para o futuro.  

De 16 a 18 de fevereiro, a Equipa de Gestão Internacional da Bhakti Marga, composta por 

Swamis Nomeados, Gerentes de Área e o STC (Comité de Direção), reuniram-se para um 

workshop de Planeamento Estratégico. Antes do início do fim de semana, o Deepak e o 

STC passaram meio dia com o Guruji, para clarificar, compreender e incorporar no processo 

a Sua visão para os próximos anos.  

Perspetivando o 20.º aniversário da Bhakti Marga, em 2025, o workshop de três dias gerou 

as seguintes declarações de visão e missão e definiu os objetivos organizacionais principais, 

para os próximos sete anos.  

Uma visão declara onde queremos estar, no futuro. É o foco, para o qual todos os 

departamentos devem trabalhar e que devem esforçar-se por alcançar, através das suas 

tarefas diárias. Uma missão explica por que existimos e o que fazemos. A sua simplicidade 

permite que todos se lembrem por que servimos o Guruji e o que queremos concretizar. 

Com a bênção do Guruji, este é o nosso foco, para os próximos anos:  

https://www.bhaktimarga.org/jubilee-of-love


VISÃO DA BHAKTI MARGA 

“Nós perspetivamos um mundo, repleto de indivíduos e comunidades, experienciando um 

relacionamento de amor com o Divino, inspirado pela sabedoria intemporal, vida e amor de 

Paramahamsa Vishwananda.” 

 

MISSÃO DA BHAKTI MARGA  

“A nossa missão é criar oportunidades para as pessoas experienciarem e partilharem o 

Amor Divino, pela Graça de Paramahamsa Vishwananda.”  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA BHAKTI MARGA 

Perspetivando o 20.º aniversário da Bhakti Marga, em 2025, a Equipa de Gestão trabalhou 

em conjunto para identificar e clarificar objetivos organizacionais, em cinco áreas principais: 

crescimento global, manutenção dos devotos, apoio organizacional aos países, 

desenvolvimento de liderança e financiamento. 

 

A BENÇÃO DO GURUJI 

O Guruji deu o Seu apoio sentido a este processo e deu-nos a todos um apelo à ação, para 

o futuro:  

“Gosto muito do esforço que todos vocês fizeram. Agora é o momento para 

o fazer acontecer. Só acontecerá se colocarem o melhor dos vossos 

esforços nisso. A minha bênção está com todos vocês.”   

-- Paramahamsa Vishwananda 

O incentivo do Guruji não se aplica apenas à liderança da Bhakti Marga, é uma mensagem 

para todos aqueles que reconhecem o valor e o amor nos Seus ensinamentos e práticas e 

desejam partilhá-los com o mundo. É um apelo à ação para que os devotos de todo o 

mundo se reúnam e realizem o desejo do Guruji, dedicando os seus esforços diários, no 

sentido de manifestarem esta visão e esta missão, em tudo o que façam. 

 

Querida família dos Amigos da Bhakti Marga! 

Obrigado pelo vosso apoio e esforços contínuos, para manifestar a missão do Guruji 

no mundo! 

  

2. Eventos com Paramahamsa Vishwananda em SPN, de julho a dezembro de 
2018 

As datas dos seguintes eventos estão sujeitas a alterações! Antes de fazerem reservas, por 
favor consultem o calendário da Bhakti Marga, porque apenas quando o evento estiver 
online, é que terá lugar, com certeza e, então, podem registar-se e fazer reservas para uma 
estadia em Shree Peetha Nilaya. 

https://www.bhaktimarga.org/events 

 

https://www.bhaktimarga.org/events


GURUPURNIMA:  27 de julho de 2018    

YAGNA A GAYATRI:                       26 a 27 de agosto de 2018  

KRISHNA JANMASTHAMI:  02 e 03 de setembro de 2018  

PITRA PAKSH:                      08 de outubro de 2018 

NAVARATRI E DUSSERA:   09 a 18 de outubro de 2018  

NOITE KARTIK:  03 de novembro de 2018    

DANTHERAS:   05 de novembro de 2018 

DIA DE BABAJI:  30 de novembro de 2018    

CELEBRAÇÃO DO NATAL:       24 a 26 de dezembro de 2018 

DARSHANS PARA MULHERES:  27 e 29 de dezembro de 2018 

DARSHAN PARA HOMENS:   28 de dezembro de 2018 

NOITE DE ANO NOVO, KIRTAN:   31 de dezembro de 2018 

 

3. Paragem de Autocarro em SPN e informações sobre viagens: 

Desde meados de dezembro de 2017, que temos  uma paragem de autocarro pública, no 
Ashram. Há um horário para ver quando podem apanhar um autocarro.   

http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-
2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-
05.03.2018.pdf 

Primeiro, ligam para o número de telefone 
do autocarro especial: 0049 6124 – 
7265913. 

Utilizando este número, o autocarro virá 
buscá-los no horário mostrado na 
programação. 

É chamado de R u f b u s (isso significa 
que precisam de ligar!)  

Por favor, divulguem a novidade, para que este novo serviço seja usado com frequência. 
(Nalgumas horas tardias, a paragem de autocarro mover-se-á, assim como durante o JLF.)  

Podem encontrar mais informações sobre viagens aqui: 

https://www.rmv.de/auskunft/bin/jp/query.exe/dn#focus 

https://www.bhaktimarga.org/shree-peetha-nilaya/general-travel-information 

 

4. Sadhana em Shree Peetha Nilaya 

➢ Nova Série de Sadhana de Palestras e Prática 

 
Silencie a Mente: Palestra e Prática de Japa, por Rishi Tulsidasananda, é a nova série de 
palestras de Sadhana de SPN, com partilha de sabedoria e experiências de Sadhana com 
Rishi Tulsidasananda.  
 

http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-05.03.2018.pdf
http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-05.03.2018.pdf
http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-05.03.2018.pdf
https://www.rmv.de/auskunft/bin/jp/query.exe/dn#focus
https://www.bhaktimarga.org/shree-peetha-nilaya/general-travel-information


Esta série está aberta a todos, e todos 
são bem vindos. Cada Palestra sobre 
Japa é diferente, tanto a sabedoria 
partilhada, como a prática.  
 
Há sempre algo novo para aprender e 
experienciar sobre Japa, a nossa 
prática diária de Sadhana. Os 
participantes disseram que não 
sabiam o quão bonito o Japa poderia 
ser e como pode ser feito de tantas 
maneiras diferentes. Além disso, 
sentiram que a sua prática, depois 
desta palestra, era diferente, mais 
bonita e com mais profundidade.  
 

Todos são bem vindos para participar na próxima Palestra sobre Japa no domingo, 29 de 

julho de 2018, das 10h00 às 13h00, em SPN.  

 

➢ Relançamento da prática semanal de AKY, de domingo de manhã   

Temos uma prática conjunta regular de AKY, que é conduzida à quarta-feira, das 18h00 às 
19h00, no templo. E, desde fevereiro, começamos de novo com PRÁTICA CONJUNTA 
GUIADA DE AKY, DE DOMINGO DE MANHÃ, das 7h00 às 8h00, na Gruta de Babaji. Estes 
são momentos maravilhosos na semana, em que podem sentar-se em silêncio com outros 
yogis e mergulhar profundamente no vosso coração e desfrutar da presença do Divino.   

Queridos Amigos da Bhakti Marga e todos os Yogis de Atma Kriya, convidamo-vos a vir 
mais cedo, antes que a prática comece, e a não entrarem nem saírem da sala enquanto a 
prática estiver a decorrer.Agradecemos pela vossa amável ajuda para criar silêncio na sala, 
onde todos podem sentir como é lindo fazer a prática de AKY em silêncio.  

➢ Novo Livestreaming regular mundial da prática conjunta guiada de Atma Kriya 

Yoga: 

Nos últimos meses, enquanto família Bhakti Marga Sadhana, temos transmitido ao vivo a 
nossa prática conjunta de Atma Kriya Yoga, que se realiza em Shree Peetha Nilaya, na 
nossa página de Facebook de Atma Kriya Yoga. É uma grande oportunidade para nos 
unirmos como uma família e desfrutarmos juntos da nossa prática. Atualmente, temos dois 
livestreams, que são à quarta-feira, às 18h00, e ao domingo, às 7h00. Convidamo-vos, 
queridos Amigos da Bhakti Marga, para se juntarem a nós, para que possamos desfrutar 
juntos do nosso Atma Kriya. 

 

➢ Nova prática semanal de Japa Walk  

Temos o prazer de vos convidar a participar das novas Japa Walks (caminhadas com Japa) 
de domingo, em silêncio, das 14h15 às 15h15 (reunião junto à receção), para mergulhar 
mais profundamente no Om Namo Narayanaya e permanecer saudável e em boa forma no 
corpo, mente e espírito.  
  

➢ OM Chanting diário 

Estão convidados para participar no OM Chanting diário de segunda-feira a sábado, das 

17h00 às 17h55, e ao domingo, das 12h00 às 13h00. Estes horários de círculo podem variar 

durante os eventos. Por favor, verifiquem o quadro de informações na entrada! 

 

Para mais informações sobre o Sadhana de SPN, por favor contactem: 

spnsadhana@bhaktimarga.org 

mailto:spnsadhana@bhaktimarga.org


5. Notas Importantes 

• Mudança de endereço ou nome: Por favor informem-nos sempre que tiverem uma 

mudança de endereço, número de telefone ou do vosso nome ou nome espiritual. 

• Livestream (transmissão em direto):  
Todos os Darshans com Paramahamsa Vishwananda, que são realizados em Shree 
Peetha Nilaya, são transmitidos ao vivo (sem password). Acedam a 
www.bhaktimarga.org e cliquem em “livestream” ou no ícone com a câmara. 

• São necessários um nome de utilizador e uma password para eventos que são 
transmitidos somente para FoBM. O nome de utilizador é sempre FoBM, não o 
vosso nome pessoal. Apenas a password é alterada para cada transmissão. Se uma 
transmissão ao vivo é possível ou não, depende do consentimento do Guruji e de 
onde o evento acontece. Portanto, podem ocorrer alterações de última hora. Uma 
semana antes do evento, normalmente enviamos (por e-mail) um convite com a 
password. 

• Transmissão ao vivo de 2018 planeada atualmente: Yagna a Lakshmi a 19 e 20 
de maio de 2018 
 

• Sobre próximas transmissões ao vivo: apenas vos podemos informar depois da 
inauguração do novo templo de “Bhutabhrteshwarnath”, quando será conhecido o 
local onde acontecerão os eventos. Esperamos transmitir ao vivo os mesmos 
eventos, tal como fizemos em 2017: Yagna a Gayatri, Navaratri e Dia de Babaji. 
 

• Cartão de Membro dos FoBM (Consultem a Newsletter dos FoBM de fevereiro de 

2018) 

A partir de 2018, o cartão de membro dos FoBM será um Cartão de Dinheiro Bhakti 

Marga especial, ao qual podem adicionar dinheiro, tanto com numerário, como com 

transferência de um cartão de crédito/cartão bancário. É um cartão pessoal e 

intransmissível, que cada membro recebe uma única vez e que o irá acompanhar ao 

longo de toda a sua associação aos FoBM.  

Podem recarregar o vosso cartão de dinheiro FoBM a qualquer momento, aqui em 
SPN, nas máquinas “Cash Card” (cartão de dinheiro). No entanto, não podem reaver 
o dinheiro no cartão como nos cartões normais. Portanto, por favor não coloquem 
demasiado dinheiro no cartão. 

Sempre que fizerem um pagamento com ele, irão receber um desconto de 10% para 
Membros FoBM: 

• Na loja, em todos os artigos disponíveis. 

• No Bhajan Café. 

• Na máquina de venda automática de snacks e bebidas. 

• Em alguns seminários e cursos da Academia. 

• Noutras ofertas, que podem ser decididas com pouca antecedência. 
 

• Newsletter da Bhakti Marga, e Newsletter de AKY e OMC: Estas newsletters 
mensais informam-vos sobre notícias e acontecimentos importantes da Bhakti 
Marga, OMC e AKY. Se desejarem subscrever, por favor vão a www.bhaktimarga.org 
ou usem o seguinte link: 
www.bhaktimarga.orghttps://www.bhaktimarga.org/contact/receive-updates 
 
 
 
 
 

http://www.bhaktimarga.org/
http://www.bhaktimarga.org/
https://www.bhaktimarga.org/contact/receive-updates


6. As vacas felizes da Bhakti Marga  

O gado de Shree Peetha Nilaya consiste em quatro vacas, com os nomes de Kamadhenu, 

Surabhi, Sushila e Manoratha e o mais novo bezerro, Nandini.  

Porque é que o Guruji as chama de “vacas felizes”? Porque podem viver as suas vidas de 
forma adequada para a sua espécie, até ao fim natural das suas vidas e não, como a 
maioria da sua espécie, serem mortas miseravelmente, num matadouro. As nossas vacas 
são cuidadas com amor, carinho e respeito porque, como o Guruji enfatiza, a vaca é a nossa 
mãe. 

Satsang de 30 de janeiro de 2018 

Paramahamsa Vishwananda: Sabem, nas Maurícias, alguém perguntou a Babaji Sathya 

Narayana Das “Que animal deveríamos ter?“ “Um cão, um gato, ou um coelho ou algo 

assim?“ Babaji Sathya Narayan Dasji disse: “O melhor é terem uma vaca.“ (A audiência ri) 

Isso foi muito engraçado, a forma como ele disse isso, sabem ter uma vaca como animal de 

estimação é muito difícil! 

Mas quando prestam serviço a uma vaca, é igual a prestar serviço à divindade no templo. 

Imaginem que o punya que recebem, apenas por servir uma vaca, é igual a servir a 

divindade no templo. Engraçado, eh? Vejam, as pessoas não percebem isso. Nas suas 

mentes, pensam: “Oh, é apenas uma vaca“, mas uma vaca está sempre próxima da 

divindade.  

Sabem por que no Hinduísmo rezamos para a vaca? Porque a veneramos como uma mãe. 

Sabem, quando nascem, qual é a primeira coisa que têm? Leite da mãe, não? A mesma 

coisa, quando bebem o leite da vaca, a vaca é a vossa mãe. Então, o punya que recebem 

servindo-a é, na verdade, uma grande bênção. 



Desde os tempos antigos, as vacas pertencem a cada Ashram, na Índia. Elas são sagradas. 

No Seu Satsang, de 10 de junho de 2017, Paramahamsa Vishwananda disse:  

“Na tradição Hindu, a maior doação na vida, que vos dará até o paraíso, que tem os maiores 

méritos, é uma vaca. Mas não para comer! (A audiência ri) - deixo isso bem claro, sabem - 

mas para sustentar o ashram. 

Vejam, nos tempos antigos, os ashrams eram auto-sustentados ou apoiados pelo rei. Então, 

as pessoas também gostariam de o apoiar, e participar disso, porque o que quer que o 

ashram esteja a fazer, as pessoas também beneficiam com isso. Por exemplo, quando 

alguém faz algo num ashram, como todas as orações e rituais, há muito punya, muitos 

benefícios, muitos méritos que despertam e, claro, as pessoas sabiam disso. Ao 

participarem disso, também as ajuda. E, nos tempos antigos, a forma de ajudar um ashram 

é dar uma vaca, para que os brahmins possam ser autossuficientes e possam ter o seu leite. 

Com leite eles teriam coalhada, iogurte e assim por diante, e é por isso que uma vaca era 

considerada a maior bênção.“  

Desde a fundação de Shree Peetha Nilaya, em 2009, a Bhakti Marga também pensou em 

manter vacas. No entanto, naquela época, o Guruji disse: “Esperem, as vacas virão. O 

momento ainda não é propício a isso.”  

Portanto, o planeamento continuou e muitos devotos ajudaram, com palavras e ações, bem 

como financeiramente, para concretizar esta ideia.   

Quando a infraestrutura estava pronta, perguntaram ao Guruji que raça Ele gostaria. 

Mostraram-Lhe fotos com diferentes vacas e Ele escolheu a raça dinamarquesa “Jersey”.  

Que alegria para todos nós quando, no Just Love Festival, em julho de 2015, as primeiras 

vacas foram trazidas para Shree Peetha Nilaya! O Guruji abençoou-as e deu-lhes os nomes 

Kamadhenu e Surabhi. Kamadhenu é a mais velha, nasceu a 3 de maio de 2012 e Surabhi a 

12 de dezembro de 2013.  

A 19 de setembro de 

2015, Kamadhenu 

deu à luz a sua filha 

Sushila e, a 30 de 

dezembro de 2017, 

a sua segunda filha, 

Nandini.  

Manoratha é filha de 

Surabhi e nasceu a 

30 de dezembro de 

2016. 

O leite fresco das 

nossas vacas felizes 

é maravilhoso! O 

leite também é 

utilizado para natas, 

manteiga, ghee e 

iogurte, que são 

oferecidos no buffet de pequeno- almoço, em SPN, e são muito apreciados.  

No templo, os laticínios das nossas vacas são usados, pelo Swami Keshavaananda, para 

diferentes cerimónias como Puja, Abishekam, Yagna, etc.  



 

As nossas vacas são muito confiáveis e felizes, quando pessoas amigáveis vêm vê-las. 

 



 

 Queridos Amigos da Bhakti 
Marga 

 
Juntamente com Surabhi e seus 
companheiros, agradecemos de 
coração pelo vosso apoio 
financeiro regular à Bhakti Marga 
e ao Ashram Shree Peetha 
Nilaya! 
 
Graças ao vosso apoio 
financeiro, podemos realizar 
muitos projetos que ajudam a 
difundir o caminho de 
Paramahamsa Vishwananda, a 
Bhakti Marga e a Sua missão: 
 
 
“Nós perspetivamos um mundo, 

repleto de indivíduos e 

comunidades, experienciando 

um relacionamento de amor com 

o Divino, inspirado pela 

sabedoria intemporal, vida e 

amor de Paramahamsa 

Vishwananda.” 

 

Neste espírito, saudamos-vos 

cordialmente e estamos ansiosos pela vossa visita ao Ashram. 

 

Em nome da Bhakti Marga 

 

Paartha e Anjushri 

 

   

 


