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AMIGOS DA  
BHAKTI MARGA 

NEWSLETTER DE SETEMBRO DE  2018 

 

Inauguração do Templo Sri Bhutabhrteshwarnath: Jubileu do Amor, de 7 a 10 de 
junho de 2018 https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir 

O Mandir de Sri Bhutabhrteshwarnath é o mais belo templo hindu de toda a 
Europa. O templo é uma celebração viva de Bhakti: devoção sincera a Deus. O 
nome significa “o Senhor que nutre todo o universo” e refere-se ao aspeto do 
Senhor Narasimha (a manifestação Divina daquele que é metade-homem/metade-
leão) que cria equilíbrio e dá proteção a todos.                         

https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir
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1. Introdução 

 
Um grande e inesquecível Verão Bhakti Marga chega ao fim. A essência do “Jubileu do Amor” foi – com o 
selo do Guruji de amor e carinho incondicionais e eternos - impressa profundamente e indelevelmente em 
todos os corações. 
 
“Graças a todas as mãos amigas que tornaram possível criar estas festividades de forma tão perfeita e 
graças ao Guruji pelo Seu amor por todos e por tudo”, é o feedback de um participante e nós unimo-nos de 
todo o coração, também. 
 
Vocês também têm contribuído muito, com o vosso valioso apoio financeiro regular, para o sucesso destas 
festividades e para a divulgação do caminho de Amor e de Bhakti do Guruji. 
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Em nome da Bhakti Marga, agradecemos muito pelo vosso apoio e ajuda e ficamos gratos que, como 
membros da família FoBM mundial, continuem a permanecer firmes do nosso lado. 
 

2. Revisão e previsão de 2018 

O “Jubileu do Amor” em junho de 2018: 

➢ 07 a 10 de junho: Cerimónias para a inauguração do novo templo, Mandir de Sri Bhutabhrteshwarnath. 

➢ 13 de junho: Celebração do 40º dia do aparecimento do Guruji com 108 yagnas e piquenique no relvado. 

➢ 14 de junho: Cruzeiro de barco no Rio Reno com cerca de 1000 passageiros para celebrar o 40º dia do 
aparecimento do Guruji. 

➢ 15 a 17 de junho: Just Love Festival e Holi com aproximadamente 2000 visitantes durante três dias. 
 
Em vez de escrever muitas palavras sobre estes eventos, queremos partilhar algumas citações de Devotos, 
tanto para trazer de volta as memórias daqueles dias maravilhosos com o Guruji, ou para vos inspirar a 
participar no próximo ano. 
 
 

• O Guruji trouxe Vaikunta para o meio de nós, pois Vaikunta é o coração, é amor e os dias foram impregnados 
com ele! Inacreditável fazer parte de tudo isto. Não o consigo descrever com palavras. 

 

• Os dias foram muuuuito lindos e a atmosfera indescritível……. Graças ao Guruji. 
 

• Que pena já ter terminado, realizado e alegremente exausto, já estou a olhar para o próximo ano. Haribol 
Guruji, OBRIGADO por este Sangha deslumbrante e pela música incrivelmente linda e simplesmente por tudo.  

 

• O JLF preencheu-me com tamanha alegria e amor. Esta bênção ficará comigo por muito tempo. Um pequeno 
episódio do Holi: No final do Holi, Swami Vishwananda estava a caminho do palco e duas crianças 
ajoelharam-se diretamente na frente Dele, para que Ele também as abençoasse com alguma cor. No entanto, 
as cores estavam completamente gastas. Então Swami Vishwananda simplesmente sacudiu as cores do Seu 
cabelo. Ainda havia pó colorido suficiente no Seu cabelo e assim as crianças conseguiram Dele a bênção com 
cor. Isto foi muito tocante para mim, uma vez que o Guruji queria mesmo dar um presente às crianças. Tanto 
amor!!! 

 

• Estes dias deram uma nova direção à minha vida e trouxeram-me para o reino do meu interior, onde nunca 
estive antes... 

  

• Foi de tirar o fôlego e uma grande bênção. Um grande Obrigado a todos os que tornaram isto possível e ao 
Guruji, que, como sempre, apareceu no momento certo. Foi simplesmente maravilhoso. Obrigado, obrigado, 
obrigado! 

 

•  O Holi foi para mim como dançar no céu. E quando o Guruji se juntou e comemorou por tanto tempo 
connosco, senti-me mesmo mil vezes abençoado. Indescritível! Isto não foi deste mundo! Simplesmente PURO 
AMOR.  

 

• O Guruji trouxe Vaikunta para esta terra. Tudo foi simplesmente perfeito. A caminho de casa ontem, o meu 
filho disse, foi tão bonito estar junto de tantas pessoas que vibram tão positivamente. 

 

• Não consigo descrever com palavras, para mim estes dias foram uma peregrinação diretamente para o meu 
coração. 

 

• SWAMI VISHWANANDA, o REI DO AMOR! 
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Semanas de país em Shree Peetha Nilaya 
 
2018 é o primeiro ano em que Paramahamsa Vishwananda deu a cada país a possibilidade de passar uma 
semana juntos enquanto grupo, no Ashram, em Shree Peetha Nilaya. Juntamente com os Gerentes de Área 
responsáveis, Ele criou um programa muito interessante e informativo. O foco principal está ancorado em 
cursos da Academia Bhakti Marga que são traduzidos simultaneamente na linguagem do país. O programa 
variado é composto, entre outros, pela imersão no Guru Gita, no Shreemad Bhagavatam e no Bhagavad Gita 
e para se familiarizar com o Hinduísmo e com a nossa linhagem de Vaishnavismo, tudo com as 
interpretações pessoais do Guruji, que tocam o coração. Além disso, cursos de música, arte e Sadhana 
também são ofertas favoritas. Também têm a possibilidade de fazer seva em serviço altruísta ao Guruji e 
aos vossos semelhantes. 
 
O Guruji também dá um Satsang especial para cada país e, como destaque da semana do país, dois 
Darshans para os participantes. 
 
E para nós, que moramos no ashram, é uma grande alegria conhecer pessoas de todo o mundo e 
apentregar sobre sua cultura, e fazemos o nosso melhor para tornar a sua estadia no ashram o mais 
confortável possível. E para além disso, é um grande prazer, para nós, receber compatriotas e partilhar com 
eles por um curto período de tempo nossa casa e conversar com eles na nossa língua materna. 
 
Gurupurnima de 27 a 29 de julho de 2018 
 
O Guruji, no Seu amor, deu-nos este ano três dias (sexta-feira, sábado e domingo) para celebrar o 
Gurupurnima com Ele! Entre centenas de participantes, ficámos felizes por ver muitos membros da nossa 
família FoBM. 
 
O Segundo dia foi muito especial, com 108 yagnas no relvado, em frente do Bhutabhrteshwarnath Mandir, e 
o piquenique no exterior com o Guruji. 
 
Outro destaque da celebração do Gurupurnima foi a peça de teatro “Dashavatar” (que foi apresentada pela 
primeira vez durante a celebração do aniversário do Guruji no cruzeiro no Reno) e que foi aplaudida 
entusiasticamente. 
 
Um Templo para Gauranga Vitthala e Rukmini 
 
A sul do Templo de Shirdi Sai Baba está agora um novo templo que é dedicado a Rukmini e Gauranga 
Vittala. O Guruji decidiu que a mesma equipa de devotos italianos que já construiu o Templo de Shirdi Si 

Baba em 2017 deveria também construir o novo templo. A equipa iniciou o trabalho no dia 13 de julho, 
conforme desejado por Paramahamsa Vishwananda. Semelhante ao templo de Shirdi Sai Baba, o novo 
templo também é uma estrutura abobadada em tijolos. A base de construção foi cocluída no final de 
julho e todas as decorações serão feitas até final de setembro. As novas murtis virão diretamente de 
Pandharpur, na Índia.  

  

Aqui estão alguns detalhes técnicos: 

Este tipo de construção é construído por meio de um compasso. Este compasso é um instrumento 
inventado pelo povo Africano conhecido por Núbios. Normalmente, ao construir uma cúpula, é necessário 
ter primeiro a “Centina”, uma construção em madeira para fixar os tijolos. O extraordinário sobre este 
compasso é que ele fixa a posição de cada tijolo no espaço. Isto é interessante, porque a construção da 
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“Centina” é cara e custa ainda mais do que a propria cúpula. Inicialmente o compasso formava apenas 
cúpulas esféricas, mas depois de o arquiteto italiano Fabrizio Carola mudar o centro do compasso, foi 
possível fazer diferentes tipos de cúpulas com mais espaço no topo.  
As vantagens deste tipo de construção são: 

• É pouco dispendiosa, porque o material é o mesmo, desde as fundações até ao telhado 
(tijolo ou pedra); 

• É ideal para autoconstrução, porque é muito simples de apentregar. Apenas um pouco de 
assistência técnica no início e todos podem fazê-lo; 

• A acústica extraordinária; 

• Cria espaços muito agradáveis para se viver; 

• A construção não tem tensão. Se fizermos pressão em algum ponto da cúpula, o tijolo que 
recebe a pressão transmiti-la-á em todas as direções e cria uma situação colaborativa: cada 
tijolo colabora para manter a estrutura. Isso é extraordinário, porque cria uma situação 
interessante onde todos os tijolos juntos descartam o trabalho de competição a favor do 
trabalho partilhado.   

 
 

3. O Mandir de Sri Bhutabhrteshwarnath 

Cerimónias do Templo Bhutabhrteshwarnath Mandir 
https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir 
 

➢ Para cada murti, são sempre responsáveis os mesmos pujaris maculinos. Na maioria das vezes, um 
deles é um Swami ou um Rishi e o outro um Brahmachari. Assim, pode desenvolver-se um 
relacionamento amoroso e próximo entre o pujari e a Divindade. 
 

Rotina Diária: 
➢ No início da manhã, os pujaris acordam as divindades e vestem-nas com as roupas de dia. 
➢ Às 7 da manhã eles abrem a cortina e celebram as orações da manhã, junto com os visitantes do 

templo, acompanhados por canções e música. 
➢ Ao meio dia, realizam o puja do almoço e à noite, às 18h, celebramos juntos as orações da tarde, 

como nas cerimónias da manhã. 
➢ Às 21 horas, o dia termina com um arati, a cortina é fechada e as murtis são vestidas para dormir. 
➢  

  

https://theashram.bhaktimarga.org/bhutabhrteshwarnath-mandir
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Entoação de Mantra: 
 

➢ Como no espaço do templo anterior, o Guruji continuou a desejar que um mantra fosse entoado no 
novo templo, das 9h00 até às 21h00. 

➢ Ultimamente é o mantra Om Namo Narayanaya. Ao ritmo de cada 15 minutos, e de acordo com 
uma programação diária, os residentes alternam-se para entoar. Os visitantes são convidados a 
participar ou substituir os residentes, se combinado com eles. 

Cerimónia de fogo Yagna e liturgia ortodoxa 
Informações para o Yagna: https://www.bhaktimarga.org/events/event/yagna-course-august-2018 
A liturgia na igreja Ortodoxa é agora celebrada apenas aos sábados à tarde, às 18h. O Akathist na igreja 
decorre como antes, diariamente depois das orações da tarde, às 19h. O que é novo é que diariamente, 
durante as orações da manhã, é realizada uma cerimónia de yagna por matajis apenas para Maha Lakshmi, 
no yagna shala, a oeste do templo. Shree Peetha Nilaya é a Sua morada! 
 
 

 
Todas as visitantes, do sexo feminino, que usarem um sari ou uma saia longa e tiverem coberto a sua 
cabeça e os ombros com o seu sari ou com um lenço, são convidados a participar nesta cerimónia de fogo 
edificante e purificadora. Estamos felizes em ter-vos a celebrar este yagna matinal connosco! 
 
Além disso, como lembrete, aqui está um pequeno excerto das “Linhas Orientadoras para Matajis com 
menstruação”, escrito por Shree Peetha Nilaya: 
Quando as matajis estão a menstruar ou até quando têm hemorragias intermenstruais e durante os 3 dias 
seguintes após o término da menstruação, é importante: 
 

➢ Que não se aproximem do altar no templo ou de um yagna de fogo, mas que fiquem na parte de trás. 
➢ Que não ofereçam pétalas, arroz, água, arati ou qualquer outra coisa às divindades. 
➢ Que não façam puja/yagna (também não às suas divindades pessoais). 
➢ Que não toquem em nenhuma divindade, utensílios/ferramentas de puja.  
➢ Que não tirem prasad diretamente por si mesmas, pois o prasad é algo que foi oferecido à divindade: 
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comida, flores, Chandan, cinzas de yagna, etc. 
 
Qual é o significado por detrás destas regras? 
As matajis são naturalmente mais receptivas, i.e. absorvem muito energeticamente e, assim, limpam 
energeticamente a terra, a comunidade e o meio ambiente. Uma vez por mês chega a altura da sua própria 
limpeza (energética), que não deve ser perturbada por outras energias intensas e ser posta em 
desequilíbrio.  
 
O Guruji falou sobre isto durante um satsang realizado no yagna a Bhu Devi em maio de 2013: “Matajis, 
quando estão com a menstruação, 
vocês estão a passar por uma certa purificação. De acordo com os shastras, até quando tocam em alguém 
próximo, essa pessoa também irá seré afetada. Esta é a vossa purificação pessoal pela qual têm quede 
passar, por isso, não deverão sequer tocar nas pessoas que estão a realizar a oração. É por isso que eu peço 
sempre que vão para longese afastem. Também não se devem sentar com as pessoas ao redor do yagna. 
Podem participar com a mente (manas). Esta participação é também muito importante, mas participar 
ritualmente não é bom. Porque, quando estamosestão a fazer um certo ritual, tudo se intensifica. E quando 
estão a passar por esta purificação, já existe uma certa negatividade que está a sair. Então, ao adicionar uma 
certa energia a essa negatividade, ela torna-se mais forte. É por isso que se diz que as matajis devem 
manter uma certa distância. Isso não significa que elas não possamdevam participar. Elas podem participar 
com a mente, mas, energicamente, devem-se manter afastadas desse ponto energético.” 
 
Podem encontrar mais informação sobre isto aqui: 
http://vishwananda-de.blogspot.com/2013/05/menstruation-ist-eine-reinigung-und-ein.html 
 

4. Cartão de Membro 

 
Desde 2018, o cartão de membro dos FoBM, pessoal e intransmissível, é um Cartão de Dinheiro com o 
nome impresso, número de membro e país. O cartão pode ser recarregado nas máquinas “Cash Card” 
(Cartão de Dinheiro) em SPN e permanece convosco durante todo o período da vossa associação. Portanto, 
por favor tragam o vosso cartão convosco quando vierem a SPN. 
 
Recomendamos não recarregar demasiado dinheiro no cartão, pois só pode ser reembolsado no final da 
associação. Se o cartão se perder, pode ser bloqueado e um novo cartão pode ser impresso, por uma taxa 
de 5 Euros. O cartão está programado para que ao pagarem as ofertas com desconto para FoBM durante 
todo o ano, seja automaticamente deduzido um desconto de 10%. Por isso, ao pernoitar em SPN com 
refeições reservadas, deve ser usado um cartão de dinheiro comum, no qual as refeição podem ser 
programadas. No entanto, quem pernoitar fora do Ashram, pode pagar as refeições no centro com o cartão 
de membro. 
 

5. Contribuição de Membro: 
 
No início de 2016, a contribuição de membro mensal aumentou de 5 Euros para 10 Euros. Já vos 
informamos sobre isto e explicámos o motivo em newsletters anteriores. 
 
FoBM é um programa de angariação de fundos, baseado em contribuições mensais. No entanto, podem 
também pagar em outros intervalos, bimensalmente, trimestralmente, semestralmente ou anualmente. Por 
favor, certifiquem-se que pagaram até ao final de junho as vossas contribuições mensais para a primeira 
parte do ano, seja por transferência bancária, online através da loja Bhakti Marga ou em dinheiro em 
SPN. 
Por favor consultem: https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 
 
Sinceros agradecimentos pelo vosso apoio financeiro regular. Aqui está um pequeno excerto do satsang do 
Guruji em fevereiro de 2016 sobre doações: 

http://vishwananda-de.blogspot.com/2013/05/menstruation-ist-eine-reinigung-und-ein.html
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
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“É preciso ter a atitude correta ao fazer serviço, ou doar alguma coisa, não apenas porque têm dinheiro, 
mas porque estão dispostos a fazê-lo. E, se estão dispostos a fazê-lo, então irão alcançar ainda mais.” 
 
“Isso acontece em todas as religiões, sabem, não apenas no Hinduísmo. Bhagavan Krishna até falou sobre 
isso no Bhagavad Gita. Ele disse que é muito importante dar. É isso que também aumentará o vosso punya, 
para que a vossa alma possa progredir; caso contrário isso não acontecerá. Então essa atitude correta é 
muito importante.” 

 

6. Transmissão em direto (livestream) para membros FoBM 

Desde 25 de maio de 2018, existe um novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) na UE. A 
Bhakti Marga também é controlada por esses regulamentos. Estamos felizes por estar na posição de 
podermos continuar a transmitir livestreams para os membros dos FoBM, no entanto, devemos respeitar as 
restrições que os novos regulamentos exigem. Entre outras coisas, nenhuma pessoa pode ser reconhecida 
sem o seu consentimento por escrito. 

Este é um grande desafio para a equipa de filmagem e talvez reconheçam uma diferença face a 
transmissões anteriores. 

Desde o início de 2018, pudemos transmitir os seguintes eventos ao vivo, com uma password: Shivaratri em 
fevereiro, o yagna a Lakshmi em maio e o yagna a Gayatri em agosto, que foi a primeira transmissão sob os 
novos regulamentos. 

Cerca de uma semana antes da transmissão, enviamos um e-mail com a password correspondente. O 
username (nome de utilizador) é sempre FoBM e não muda. Apenas a password será alterada para cada 
transmissão. Por favor, informem-nos caso não recebam o convite, para que possamos esclarecer o motivo. 
Dica: verifiquem primeiro as vossas pastas de spam ou de reciclagem do vosso e-mail.                             

Graças ao consentimento do Guruji, podemos transmitir ao vivo as festividades do Navaratri, em outubro, e 
o dia de Babaji a 30 de novembro, para os membros FoBM que fazem as contribuições financeiras 
regularmente. 

 
 

7. Carta de Natal e Ano Novo 
 
Anualmente, enviamos a carta de Natal e Ano Novo por correio. É o único correio que recebem dos FoBM, 
já que todas as outras informações são enviadas por e-mail. Normalmente levamos as cartas para os 
Correios até meados de novembro, para que cheguem a tempo a todos os países. 

• Por favor, informem-nos o mais tardar até final de outubro, se quieserem receber a carta 
pessoalmente em Shree Peetha Nilaya. 

• Nem todos os membros FoBM nos forneceram a sua morada com o seu formulário de adesão. Para 
nós, isso significa que querem deixar de receber a carta, e respeitamos isso. 

• Importante: Por favor, informem-nos por escrito o mais tardar até meados de outubro se a vossa 
morada, nome ou nome espiritual tiver mudado: friends@bhaktimarga.org or anjushri@bm365.org 

• Enviamos apenas cartas com moradas completas, i.e. primeiro nome, último nome, rua, número da 
casa, cidade, código postal da vossa cidade e país. 

mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bm365.org
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8. Presente de Natal 

No correio de Natal e Ano Novo deste ano, encontrarão a carta e o postal de Natal, no entanto, não o 
presente de Natal habitual. Não fiquem desapontados! No Seu amor por vocês e como agradecimento pela 
vossa lealdade e pelo vosso crescimento espiritual, o Guruji idealizou algo muito especial! Na Sua 
peregrinação no outono passado no sul da Índia, Ele escolheu e comprou pessoalmente presentes para 
todos os membros FoBM. Que bênção e graça! Apresentaremos este presente especial na nossa carta de 
Natal – até lá, isso será um segredo.  Como é grande demais e muito pesado para ser enviado como carta, 
pedimo-vos para o levantarem em Shree Peetha Nilaya, a partir do início de dezembro. Claro, também os 
membros de quem não temos a morada receberão o presente. 

É um presente de agradecimento pela vossa ajuda financeira e pelos vossos pagamentos regulares. A Bhakti 
Marga está realmente dependente da vossa ajuda. Portanto, por favor não se esqueçam de transferir a 
vossa prometida contribuição mensal ou, caso tenham se esquecido, atualizá-la. Se necessário, informamos 
de boa vontade sobre o saldo da vossa conta ou das vossas contribuições, respetivamente. 

 

9. Satsang de 05 de janeiro de 2016 acerca do tema “Entrega” 

 
Q: Pode falar mais sobre a entrega e como se entregar? 
Paramahamsa Vishwananda: “Eu gostaria de saber isso: como se entregar. Se falarmos sobre a entrega em 
si, muitas vezes podemos dizer. “Oh, entrega-te desta forma, entrega-te daquela forma”, “Desiste disto ou 
desiste daquilo.” Isso não é entrega, porque alguém vos está a dizer para o fazer. Enquanto houver outra 
pessoa, até mesmo o Guru, a dizer-vos para fazer isso, isso não é entrega. Entrega é quando vocês, pela 
vossa própria vontade, sem que ninguém vos diga nada, se entregam ao Divino. Isso é entrega! 
 
Se esperam que a entrega seja: “Ok, sim, deixei tudo”, não! Nisso, podem ter abandonado tudo o resto, mas 
apegaram-se a outras coisas. A entrega não é isso. A entrega é quando se esquecem completamente de 
vocês mesmos. Isso é entrega. 
Podem deixar certas coisas. Qualquer coisa que seja material é fácil de abandonar. Têm algo, deitam fora, 
desapareceu! Apenas assim! Então é isso que chamam de entrega? [rindo] Não, isto não é entrega. 
 
 entrega não é apenas abandonar certas coisas e dizer: “Sim, entreguei-me. Deixei a minha casa. Deixei as 
minhas coisas materiais.” E então afirmando: “Entreguei-me a Deus agora. Vivo em Shree Peetha Nilaya, 
sou uma pessoa muito santa.” Não, isso não é entrega! Isso significa que deram um passo nessa direção. Se 
interiormente não se deram completamente, se não têm clareza acerca do vosso caminho, clareza acerca 
daquilo que querem realmente, então vão apanhar outras coisas no caminho. 
 
Enquanto pensarem: “Estou a fazer isso. Fiz isto. Fiz aquilo”, estão longe de se entregar. Porque a vossa 
projeção, o vosso “Eu, Eu, Eu” tem um papel muito importante na vossa mente. Então a entrega não 
significa nada. 
 
A entrega tem uma certa clareza nisso. É assim: quando se entregam completamente a Deus, Deus também 
se entrega a vocês. Esse é outro grau de entrega. Vejam, há uma diferença entre bhakti e outros caminhos. 
Em bhakti, vocês colocam Deus, qualquer forma do Divino, como o Supremo. Colocam Deus em primeiro 
lugar e não se trata de O alcançarem. Entregar-se significa ter esta confiança total de que, façam o que 
fizerem, onde quer que estejam, Ele elevar-vos-á e levará até lá. E essa consciência intensa tem de estar lá; 
que O alcançarão, mas não por vossa própria vontade, não pelo vosso próprio esforço, mas pela Sua Graça. 
Podem alcançar um certo nível por vocês mesmos, mas têm de contar com a Sua Graça. 
 
Sabem, muitas vezes as pessoas dizem: “Entreguei-me. Dei tudo. Swamiji, tens de cuidar de mim.” Sim, 
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vocês deram tudo no exterior, mas então porque é que ainda estão apegados ao nome, fama e glória? 
Desistem de uma coisa, mas ainda assim apegam-se a outra coisa! Isso é entrega? Não, isso não é entrega. 
Deram algo; apegaram-se a outra coisa. A entrega significa que mesmo isso não está lá: nome, glória, fama. 
Essas coisas são piores do que ter algo material, porque podem fazer-vos cair para mais baixo ainda. 
Digamos que ao longo da vida, alcançaram um certo grau de espiritualidade, mas depois o anseio por 
nome, fama e glória faz-vos cair. Então isso significa que desapego não é entrega. Entrega é quando têm 
esta clareza de se entregarem completamente ao Divino, independentemente de qual seja o resultado 
disso. Vocês confiam nisso. E essa é a entrega que se deve ter.” 
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