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“Encarem o passado sem arrependimentos, lidem com o 
presente com confiança, preparem-se para o futuro sem 
medo e saibam que eu estou convosco.”                                                                       
- Paramahamsa Vishwananda 
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1. Introdução 

Jai Gurudev, queridos “Amigos da Bhakti Marga”! 

Esperamos que, nos primeiros meses do novo ano de 2019, tenham experienciado muita 
alegria, bênçãos e amor, na vossa jornada de vida, e que o presente de Natal do Guruji, 
Vitthala com Rukmini, já tenha crescido nos vossos corações. 

O Guruji lembra-nos, tão frequentemente, de que Ele está sempre connosco e que está 
conectado com cada um de nós, num relacionamento pessoal muito especial. Com plena 
confiança na Sua orientação e no Seu Amor e Graça sem fim, confiamos que tudo o que 
possa acontecer serve como o melhor para nós. O objetivo do nosso Satguru é levar os Seus 
devotos e discípulos aos Pés de Lótus de Deus. Que bênção que Ele nos enviou!  

 

Durante o encerramento do centro, na segunda metade de janeiro (o chão da entrada foi 
renovado), nós, residentes do Ashram, tivemos o privilégio de fazer uma peregrinação ao sul 
da Índia, junto com o nosso amado Guruji, Paramahamsa Vishwananda. 

Partindo de Chennai, o autocarro levou-nos, em muitas etapas, para Rameshwaram, no 
Oceano Índico, onde há 8000 anos, o Senhor Rama e Lakshman, juntamente com Hanuman 
e todo o exército de macacos, acamparam, na Sua intenção de resgatar Sita, que tinha sido 
raptada por Ravana. Na praia arenosa, onde a ponte com as pedras flutuantes foi construída 
até Sri Lanka, desfrutamos de um maravilhoso banho no Oceano Índico, que nos deleitou com 
grandes, fortes e maravilhosas ondas, de um modo que raramente experienciei antes. 

Durante a viagem, o Guruji familiarizou-nos com nove cidades, que estão conectadas com as 
raízes da nossa Sampradaya e a história do Senhor Rama na Sua procura por Sita. Visitámos 
mais de 30 templos, muitos dos quais pertencem aos Divya Desams, os 108 templos de 



3 

 
Vishnu que são mencionados nas poéticas escrituras dos Tamil Alvars (Santos). Os 
poderosos templos antigos, com as suas esculturas e figuras artísticas de pedra, e as 
maravilhosas pinturas de parede e teto, impressionaram-nos bastante. Muitas vezes, 
queríamos ficar mais tempo, embora o nosso programa não o permitisse. 

Em cada templo, tivemos o Darshan das respetivas Divindades, que são veneradas na forma 
de murtis que se manifestarem por si mesmas, ou que foram feitas por mão humana. Os 
padres abençoaram-nos com chandam, kumkum, prasad, água de puja e a luz de uma 
lamparina de arati ou o Vishnu Padam (que parece um sino).  

Em alguns templos, as lágrimas vieram aos meus olhos e parecia “voltar para casa”. 

Viajar com o Guruji está sempre associado a alegres surpresas. Desta vez, foi uma bênção 
para o grupo, encontrar três Santos e desfrutar da hospitalidade de alguns outros gurus e 
acharyas. Um ponto alto da nossa viagem foi um ritual de banho, em Adhi Setu (o oceano 
perto de Rameswara), onde depois fomos banhados com a água de 22 Tirthams (rios) 
sagrados. Este ritual benéfico, supostamente, limpa-vos de todos os pecados. 

https://www.flickr.com/photos/bhaktimarga/sets/72157706421951164/with/46044824255/ 

https://flic.kr/s/aHsmAd3WhU 

O Guruji também pensou em vocês, os “Amigos da Bhakti Marga”, dado que já escolheu o 
presente de Natal deste ano, na forma de uma murti para todos vocês, que apoiam 
financeiramente a Sua missão, Bhakti Marga. Por favor, lembrem-se de transferir 
regularmente a vossa prometida contribuição. Isso liberta-nos de o solicitar com tanta 
frequência. Obrigado! 

Mais uma vez, amor e as nossas melhores saudações para o (ainda relativamente) Novo Ano. 

Anjushri  

 

2. Website dos “Amigos da Bhakti Marga” 

Por favor, tomem nota do nosso site dos FoBM (Amigos da Bhakti Marga), que está agora 
atualizado. https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview. 

Lá encontrarão todas as informações importantes, bem como um arquivo de newsletters dos 
últimos anos. 

3. Contribuição Mensal dos “Amigos da Bhakti Marga” 

Desde o final de 2015, os novos membros dos FoBM podem inscrever-se apenas online. 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/application-form 

No formulário de inscrição, o membro compromete-se com uma contribuição financeira 
mensal de, pelo menos, 10 Euros. 

https://www.flickr.com/photos/bhaktimarga/sets/72157706421951164/with/46044824255/
https://flic.kr/s/aHsmAd3WhU
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/application-form
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https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 

Este valor pode ser pago mensalmente, semestralmente, ou noutros intervalos de tempo. 
 
Ao pagarem semestral ou anualmente, por favor certifiquem-se de que a vossa contribuição 
esteja na nossa conta até ao final de junho. 

A vossa adesão aos FoBM é a vossa promessa de apoiar financeiramente a BM, com 
regularidade. Por favor, mantenham esta promessa! Agradecemos sinceramente pela vossa 
contribuição consistente e regular. 

Se necessário, a qualquer momento, podem enviar um e-mail à Anjushri, para obter 
informações acerca do saldo atual da vossa conta. anjushri@bm365.org ou 
friends@gmail.com 

4. Cartão de Membro dos “Amigos da Bhakti Marga” 

Desde 2018, o cartão de membro dos FoBM é um cartão de dinheiro, que é recarregável. O 
cartão é pessoal, intransmissível e acompanha-vos durante a vossa associação aos FoBM. 
No cartão está o vosso primeiro nome, o sobrenome, o vosso nome espiritual, o vosso país e 
o vosso número de membro dos FoBM. Por favor, levem sempre convosco o vosso cartão, 
quando visitarem Shree Peetha Nilaya. 

Podem carregar o vosso cartão nas duas máquinas automáticas OPC, em SPN e, se 
pagarem com o vosso cartão de dinheiro dos FoBM, ao longo do ano recebem um desconto 
de 10% na BhaktiShop, no Bhajan Café, nas máquinas automáticas de bebidas e snacks, e 
em alguns cursos da Academia. Os visitantes que pernoitarem fora do Ashram também 
podem pagar as suas refeições, no centro, com este cartão.  

Por favor notem que, devido a razões técnicas, não é possível devolver dinheiro dos cartões 
dos FoBM. Apenas quando terminam a vossa adesão aos FoBM e devolvem o cartão é que o 
crédito, no mesmo, será devolvido. 

5. Carta e presente de Natal 

A 12 de novembro de 2018, a Carta anual de Natal e Ano Novo foi enviada aos membros dos 
FoBM, por correio. Ainda há algumas cartas e presentes à espera em SPN dos seus donos. 
Isto é devido a moradas inexistentes ou incompletas, ou porque o membro desejou não 
receber nenhum correio. Se ainda não receberam a carta, por favor enviem um e-mail para a 
Mataji Anjushri ou falem diretamente com ela, quando visitarem SPN.  

Por favor, lembrem-se de nos informar sobre qualquer alteração na vossa morada (número de 
porta, código postal, etc.) ou no vosso nome, o mais rápido possível, por e-mail: 
friends@gmail.com ou anjushri@365bm.org 

Como presente de Natal de 2018, o Guruji escolheu uma murti do Senhor Vitthala 
Panduranga e Rukmini, Sua consorte, e abençoou-os. É um agradecimento a todos os 
membros, que pagam regularmente o seu apoio financeiro prometido à BM. Desde o início de 
dezembro, que podem levantar o vosso presente em SPN, dado ser demasiado grande para 
um serviço de correspondência. Ainda há algumas murtis à espera, em SPN, para serem 
levantadas. Se ainda não a receberam, por favor, venham durante a vossa próxima visita a 
SPN, à mesa dos FoBM, ou entrem em contacto com a Mataji Anjushri. É importante que 
mostrem o vosso cartão de membro dos FoBM. Se não for possível virem pessoalmente, 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
mailto:anjushri@bm365.org
mailto:friends@gmail.com
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@365bm.org
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podem pedir a outra pessoa para o levantar por vocês, apresentando uma foto do vosso 
cartão de membro ou informando o vosso número de membro, nome e país. Não podemos 
enviar presentes por correio. 

 

6. Orações da manhã de domingo no Ashram de Shree Peetha Nilaya, 2 de 
dezembro de 2018:  

O Guruji lidera todas as pessoas, na entoação de “Vitthala” 

 

Jai Gurudev a todos! 

Vou pedir-vos para entoarem “Vitthala” 
durante apenas 10 minutos. Fechem os 
vossos olhos, entoem “Vitthala”. 

 Existe um segredo neste Nome, na 
verdade. Sabem, foi feita uma pesquisa 
acerca do Nome “Vitthala”. 
Frequentemente, às pessoas que sofrem 
de problemas cardíacos, os seus médicos 
proíbem-nas de fazer exercícios físicos 
intensos. Na Índia, pouco antes do Kartik 
ou durante o Kartik, especialmente em 
Maharashtra, todas as pessoas 
caminham até Pandharpur, onde está 
Panduranga. Então, elas caminham ao 
longo de Maharashtra. Normalmente, isso 
tem sido feito durante todos estes anos. E 
como é que eles começam a caminhar? 
Eles esperam sempre por um sinal. Na 
verdade, no samadhi do Santo 
Dnyaneshwar, verão a fotografia lá. O 
Santo Dnyaneshwar é um dos santos 
proeminentes em Maharashtra e durante 
esse tempo, as pessoas esperam pelo 
sinal e o sinal é esse. 

Vejam, no templo está Kalash, como podem ver aqui no interior de Moolashtanam, o pequeno 
templo no topo, há como que uma flor, não? Veem? Então, isso é Kalash, na verdade. Então 
esses Kalashes estão fixos. Também, em Pandharpur, o Kalash no topo, no templo, está fixo. 
Mas no dia em que o Santo Dnyaneshwar dá a bênção, o Kalash move-se. Podem vê-lo no 
YouTube. Então, esse é o sinal. O Kalash literalmente move-se para a esquerda e para a 
direita. Mas normalmente está fixo. Está muito alto. Então, este é o sinal que eles recebem 
para iniciar a viagem em direção a Pandharpur. E ao longo da viagem eles entoam “Vitthala, 
Vitthala, Vitthala”. Está provado que pessoas que estão doentes, normalmente não 
conseguem fazer esta peregrinação a pé; dura duas semanas. Nalguns lugares, dura um mês 
inteiro, mas quando chegam a Pandharpur, elas estão bem. Nada [lhes] aconteceu. Porquê? 
Porque eles estavam a entoar “Vitthala”. 
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Vejam, os sábios deram ao bij mantra do coração “tha”. E quando entoam “Vitthala”, a sílaba 
“tha” está lá. Por isso, automaticamente, por entoar o Nome Divino, também estão a manter 
saudável a vossa saúde física. O mesmo com “Radha”. Radha está a abrir o vosso coração 
espiritual. Assim, se praticarem apenas 10 minutos, entoando “Vitthala”, isso manter-vos-á 
saudáveis. Então, durante estes 10 minutos vamos entoar “Vitthala, Vitthala”. Está bem? 

‘Vitthala, Vitthala, Vitthala, Vitthala, Vitthala, Vitthala...’ 

[depois de entoar] Então, entoem-no apenas 10 minutos, todos os dias; manterão a vossa 
saúde perfeita, manterão a vossa mente perfeita. Isso aumentará a vossa devoção ao Senhor 
porque estão a entoar o Seu Nome. Como Bhagavan Krishna explicou, no Capítulo 12 do 
Gita, quando Arjuna Lhe perguntou: “Quem, de entre os devotos, Tu preferes? Quem está 
mais perto e Te é mais querido?” Claro, sabem, Bhagavan não tem nenhuma preferência; Ele 
os acolhe aqueles que, de alguma forma, Lhe têm devoção. Mas disse: “Aqueles cujas 
mentes estão constantemente entregues a Mim, esses são mais queridos para Mim”. Então, 
vejam, no caminho de bhakti, é muito simples alcançar essa Graça. Claro que outros também 
alcançarão essa Graça, mas de forma diferente. Alguns optam por uma maneira difícil, mas 
outros escolhem isso de maneira mais amorosa e fácil. E eu acredito que todos vocês gostem 
mais de coisas fáceis. Então, é por isso. Ele infundiu-Se plenamente no Seu Nome, e quanto 
mais estamos absortos no serviço a Ele, mais nos transformamos, mais esse Amor, que está 
no nosso interior, desperta.  

7. Eventos em Shree Peetha Nilaya 

Aqui encontram o calendário com as festividades mais importantes em 2019. Está sujeito a 
alterações, dado que no decorrer do ano pode sempre haver mudanças. Encontrarão sempre 
a situação atual na página inicial da BM onde se poderão registar nos eventos.  
 
https://www.bhaktimarga.org/events 
 
04 a 05 de março:   Shivaratri 
05 a 13 de abril:   Navaratri de Primavera 
19 de abril:    Hanuman Jayanti 
09 de maio:   Sri Ramanuja Jayanti 
18 a 19 de maio:   Lakshmi Yagna 
13 a 15 de junho:  Pacote de Aniversario, Jayanti do Gurudev 
12 a 14 de julho:  JUST LOVE Festival 
16 de julho:   Gurupurnima 
23 de agosto:   Krishna Janmashtami 
07 a 08 de setembro: Gayatri Yagna 
29 de set. a 07 de out.: Navaratri de Outono 
08 de outubro:  Dussera 
15 de outubro:   Mahasamadhi de Shirdi Sai  
27 de outubro:  Diwali 
02 de novembro:  Kartik 
30 de novembro:  Dia de Babaji 
 

8. Diversos 

• Darshan 

Só é possível participar num Darshan com Paramahamsa Vishwananda através de registo 

pelo site. Importante: Cancelem a vossa inscrição caso não possam comparecer, para que o 

lugar que vos foi reservado possa ser entregue a outra pessoa. Se não cancelarem o vosso 

registo e não tiverem comparecido, serão bloqueados por três meses. 

https://www.bhaktimarga.org/events
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• Agradecimentos 

Estamos felizes que a divulgação dos ensinamentos do Guruji, através da Bhakti Marga, seja 
tão importante para vocês quanto para nós. Por isso, a família dos Amigos da Bhakti Marga 
continua a crescer, e tem agora mais de 1100 membros mundialmente. Graças ao vosso 
apoio, é possível à sede internacional, Shree Peetha Nilaya, estar disponível para 
aconselhamento a diferentes países, para comunicar conhecimentos através de cursos e 
workshops, e para oferecer alojamento a visitantes, no centro, para que se sintam bem e em 
casa. 
Estamos gratos por pertencerem a esta família espiritual e estarem a ajudar a espalhar a 
missão de amor, entrega e humildade do Guruji. É uma dádiva e uma bênção servir 
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda desta forma. O vosso apoio financeiro não é somente 
valioso mas também necessário, e dá-nos o apoio necessário para tornar o nosso ashram 
num lugar de paz, amor e compaixão. Valores que mudam o mundo e permitem que as 
pessoas realizem o seu verdadeiro Self. 
 
Assim como o microcosmos, também o macrocosmos, como o Guruji mencionou. Da forma 
que nós mudamos, o mundo também muda.  
 
Em nome da Bhakti Marga, agradecemos-vos de todo o coração pela vossa ajuda, lealdade e 
amor pelo nosso Satguru Paramahamsa Vishwananda e o Seu caminho “Bhakti Marga”! 
 
Mataji Anjushri e a Equipa dos FoBM 

Em nome da Bhakti Marga 

   

 

 

8. Anexo 

Pundalik प ुंडलिकासाठी - उभा जगजेठी  
História do Senhor Vithal em Pandarpur – História de Panduranga Vittala ~ Blog Hindu 

O Senhor Vithal, ou Panduranga Vittala, é uma encarnação do Senhor Vishnu e é adorado no 
Templo Pandarpur Rukmini Vithal, em Maharashtra, mundialmente famoso. Há uma história 
interessante que explica a encarnação do Senhor Vithal em Pandarpur. 

Certa vez, um devoto chamado Pundalik estava a viajar para Kashi e chegou ao Ashram do 
Santo Kukkut. Perguntou ao sábio o caminho para Kashi. Kukkut Rishi disse que não sabia o 
caminho para Kashi e que nunca lá tinha estado. 

Pundalik fez troça de Kukkut Rishi por não saber o caminho para Kashi e disse que um 
homem santo, como ele, já deveria ter visitado Kashi. Kukkut Rishi manteve-se tranquilo e 
não se preocupou em responder a Pundalik. Durante o decorrer da noite, Pundalik ouviu a 
voz de mulheres no ashram. Saiu para ver o que estava a acontecer e viu que três mulheres 
estavam a borrifar água no Ashram e a limpá-lo. 

Ao questionar, Pundalik descobriu que as três mulheres eram Ganga, Yamuna e Saraswathi e 
vieram limpar o Ashram de Kukkut RishiPundalik perguntou-se como um santo como Kukkut, 
que não visitou Kashi, era tão sagrado e poderoso que os três rios sagrados desciam para 
purificar o seu ashram. 
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As três mulheres disseram a Pundalik que a piedade, espiritualidade e devoção não 
dependem de visitar lugares sagrados ou de fazer rituais caros, mas em desempenhar o 
karma de cada pessoa. 

As três mulheres contaram-lhe que o Sábio Kukkut tinha servido e cuidado dos seus pais, o 
mais fielmente possível, e dedicou toda a sua vida a esse único objetivo. Assim, acumulou 
punya suficiente para ganhar Moksha e trazê-los à Terra para o servir.  

 

Pundalik tinha deixado os pais idosos em casa e estava a visitar Kashi para obter Moksha e 
bênção. Ele não se incomodou em atender o pedido dos seus pais para também os levar a 
Kashi. 

Pundalik entendeu agora o seu erro, voltou depressa para casa, e levou os seus pais a Kashi 
e, no regresso, começou a cuidar deles. A partir desse momento, cuidar da sua mãe idosa e 
do seu pai estava em primeiro lugar. 

O Senhor Krishna ficou comovido pela sincera devoção de Pundalik aos seus pais. Ele 
decidiu visitar a casa de Pundalik. 

Quando o Senhor Krishna visitou a casa de Pundalik, ele estava a servir comida aos seus 
pais idosos.  

Pundalik viu o Senhor à sua porta, mas a sua devoção aos pais era tão intensa que ele queria 
terminar os seus deveres primeiro, e depois receber o seu convidado. Pundalik alcançou um 
tal estado que não lhe importava se o hóspede era um mero mortal ou Deus. Tudo o que 
importava era o serviço aos seus pais. 

Pundalik deu ao Senhor Krishna um tijolo, para Ele se colocar lá de pé, e pediu-Lhe para 
esperar até que o seu dever fosse concluído. O Senhor Krishna ficou comovido pela devoção 
de Pundalik aos seus pais e esperou por ele pacientemente. 

Mais tarde, quando Pundalik saiu, pediu perdão ao Senhor por fazê-Lo esperar. O Senhor 
Krishna abençoou-o e pediu que ele pedisse uma bênção.  
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Pundalik disse: “O que mais posso pedir, quando o Próprio Senhor espera por mim?” 

Quando o Senhor Krishna insistiu que ele pedisse uma bênção, Pundalik pediu que o Senhor 
que permanecesse na Terra e abençoasse e cuidasse dos Seus devotos. 

O Senhor Krishna concordou em ficar lá e é conhecido como Vithoba ou o Senhor que está 
em cima de um tijolo. Essa forma do Senhor Vithoba é Swayambhu, o que significa que o Sua 
imagem não foi esculpida nem gravada, mas manifestou-se por si própria. 

Como nota interessante, num recente satsang, o Guruji respondeu à questão sobre qual era o 
significado do tijolo que foi dado a Vithoba para Ele se colocar lá, de pé. O Guruji respondeu 
que o tijolo representava devoção, e é sobre isso que o Senhor permanece: a devoção dos 
Seus bhaktas. 


