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AMIGOS DA  
BHAKTI MARGA 
NEWSLETTER DE JULHO DE 
2019 
 
 
“ONDE ESTÁ O GURU, É VRINDAVAN. ONDE ESTÁ O GURU, É A PRÓPRIA 

TIRTHA SAGRADA. TODOS OS LUGARES SAGRADOS DE PEREGRINAÇÃO 

SÃO ONDE O GURU VIVE.”  

 Paramahamsa Vishwananda (do Seu comentário sobre o Sri Guru Gita) 

Tirtha (तीर्थ, IAST: Tīrtha) é uma palavra em sânscrito que significa “lugar de passagem, vau” e refere-

se a qualquer lugar, texto ou pessoa que sejam sagrados. 
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Jai Gurudev 

Queridos Amigos da Bhakti Marga 

Já podemos fazer uma retrospetiva do primeiro semestre de 2019 e agradecemos o vosso 
apoio financeiro regular.  

A estação fria já passou e Heidenrod-Springen e a Bhakti Marga colocaram o seu “vestido 
de verão” e todos nós desfrutamos dos dias mais quentes, mais longos e das noites amenas 
de verão. 

Depois das festividades para o aniversário do Guruji, em junho, Shree Peetha Nilaya e os 
seus terrenos serão preparados de fresco, de forma criativa e convidativa para o Just Love 
Festival “Celebrar o Amor”, em julho. Há uma atmosfera feliz e expectante aqui, e estamos 
ansiosos para receber todos os (muitos) visitantes de perto e de longe.  

Para jovens e idosos, há uma grande variedade de atividades, que apelam a todos os 
sentidos, a fim de experienciar o tema “Celebrar o Amor”, e partilhar e realizar o amor e a 
alegria. 

Vocês e a vossa família e amigos são calorosamente bem-vindos! 

 

1. Revisão dos primeiros meses de 2019 

➢ Em janeiro, o pavimento com 50 anos, na entrada (Lobby) e nas salas 
administrativas, foi substituído por um novo e atrativo piso, apreciado por muitas 
pessoas. 
 

➢ No início de janeiro, tivemos a semana de país para a Croácia, Eslovênia, Sérvia, 
Macedónia e Albânia, com 172 participantes no total. 
 

➢ No início de fevereiro, 85 visitantes da Suíça vieram para SPN, para a sua semana 
de país, seguidos da Turquia com 26 e da Grécia com 36 pessoas. 
 

➢ O que é novo agora: os dias oficiais do Darshan são às quintas e sextas-feiras. Além 
disso, o Guruji abençoa novamente os participantes da respetiva semana de país, 
com Darshan exclusivamente para eles, aos sábados.  
 

➢ Em março, celebramos o Maha Shivaratri pela primeira vez no novo templo, o 
Bhutabhrteshwarnath Mandir. Não foi possível incluir todos os participantes, por isso 
os grupos alternaram entre o templo e o Darshan Hall, com a sua transmissão em 
direto. Todos os Amigos da Bhakti Marga puderam testemunhar o evento, pela 
transmissão em direto, onde quer que estivessem! 
 

➢ No final do mês, tivemos a semana de país italiana, onde recebemos 138 amigos. 
 

➢ Abril foi um mês muito especial para nós. Cristianismo e Hinduísmo equilibraram-se 
mutuamente em SPN. Tanto os nove dias do Navaratri de primavera, como a 
semana de Páscoa, seguida pelos batismos, foram celebrados com o mesmo amor, 
alegria e dedicação. Oriente e Ocidente unidos na fé, e isso torna o Centro Bhakti 
Marga único. Como o Guruji disse, existe apenas Um Deus que é Amor e todos nós 
transportamos este Amor dentro dos nossos corações. Todos nós estamos unidos 
por este Amor, e caminhamos juntos pelo caminho da devoção, Bhakti Marga. Om 
Namo Narayanaya! 
 

➢ Durante a primeira semana de maio, tivemos a semana de país para a França, com 
220 visitantes, juntamente com 57 visitantes da Bélgica. Em vários Satsangs em 
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francês, o Guruji respondeu a muitas questões e ilustrou-as com histórias de Santos 
e Avatares. Assim, Ele ajuda-nos a seguir o nosso caminho espiritual de forma 
inabalável, honesta e confiante, mesmo que muitos outros seres humanos não 
entendam, ou até nos rejeitem. 
  

➢ Em meados de junho, foi a semana de país para a Áustria e Alemanha, seguida pela 
semana para a República Checa e a Eslováquia. 

 

2. Inauguração do Mandir (Templo) de Rukhmini e Panduranga em Shree Peetha 
Nilaya, a 14 de abril de 2019 

O evento mais importante, em abril, foi a inauguração do novo templo para o Senhor Vitthala 
Panduranga e Rukhmini, durante os últimos três dias do Navaratri. 

Escrevemos sobre a construção do templo na newsletter de setembro de 2018. 

http://media.bhaktimarga.org/newsletter/2018/fobm/09-sep.html 

 

 

http://media.bhaktimarga.org/newsletter/2018/fobm/09-sep.html
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Relato do Chidananda, um Brahmachari e residente de SPN, sobre a inauguração do 
templo:  

A inauguração do Templo de Rukhmini e Panduranga, de 12 a 14 de abril de 2019, marcou 
um momento muito auspicioso, em Shree Peetha Nilaya. De facto, o último dia da cerimónia 
foi, na verdade, um culminar de três eventos que ocorreram no Ashram simultaneamente: a 
inauguração do templo; o Ram Navami, onde celebramos o Dia do Aparecimento do Senhor 
Rama e o último dia do Navaratri de primavera.  

 

A inauguração do templo, em si, foi um evento de três dias, com cerimónias Védicas 
tradicionais, realizadas pelo Próprio Guruji. Todos os dias, as Murtis principais de 
Panduranga e Sua esposa, Rukhmini, pareciam ganhar vida, à medida que o Guruji 
dedicava tempo e cuidados para realizar o ritual ancestral de as trazer à vida, chamado 
Prana Pratistha. O novo templo, feito à mão pelos devotos da Bhakti Marga Itália, brilhou 
com milhares de azulejos espelhados e especiais, e foi o cenário perfeito para estas 
divindades cintilantes. 

No entanto, a parte mais bonita das cerimónias foi a presença do Guruji no templo, durante 
os três dias. Ele realizou pessoalmente os rituais em cada dia, tendo como destaque o 
abishekam completo, feito às divindades principais dentro do templo, no último dia. 

Assim que as cerimónias terminaram, o Guruji deu um Satsang sobre a importância da 
devoção nas nossas vidas. Ele descreveu a fé dedicada das pessoas, ao longo dos séculos, 
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que resultou em relações pessoais com o Divino, tão tangíveis quanto as relações que 
temos com amigos e familiares, e num momento tocante comentou: “Se pelo menos vocês 
soubessem o quanto Ele vos ama!” 

Para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ver estas divindades pessoalmente, 
encorajamos-vos a vir e visitar Panduranga e Rukhmini no Seu templo e a receber as 
bênçãos deste Casal Divino muito especial. 

Cerimónias diárias no templo 

O Guruji decidiu que as Matajis, que vivem no Ashram, servirão como pujarinis para as 
murtis, no Rukhmini Panduranga Mandir. Todas são Brahmacharinis e estão muito felizes 
com isto, pois é uma grande dádiva servir as divindades. Elas estão realmente vivas, e o 
nosso amor e conexão por Krishna e pela Mãe Divina aprofundam-se.  

Às 6h30 da manhã, acordamos suavemente Rukhmini e Panduranga, com rituais e mantras 
especiais e depois oferecemos-Lhes uma chávena com leite mel morno. Em seguida, 
tiramo-Las da Sua pequena cama e colocamo-Las no altar. Mais tarde, tomam um banho, 
chamado abhishekam, são vestidas com roupas limpas e servimos-Lhes o pequeno-almoço. 
Poderemos desfrutar disso, mais tarde, como prasad. Depois do arati, a porta de vidro para 
o templo é fechada, mas as murtis podem ser vistas e veneradas do lado de fora. 

À noite, às 21h15 as portas abrem-se para o arati e, depois das orações finais, todos são 
convidados a ir ao templo, para caminhar em redor das divindades, num parikrama interior. 

Depois, fecham-se as cortinas. Vitthala Panduranga e Rukhmini recebem um leite mel 
morno com Tulsi, e são vestidas com os Seus pijamas. Deitamo-Las, amorosamente, e 
desejamos-Lhes um bom sono, com um pequeno arati. Fechamos as portas, 
silenciosamente, e Elas mantêm-Se vivas nos nossos corações. 

3. Eventos com Paramahamsa Vishwananda em SPN, de julho a dezembro de 2019 

As datas dos seguintes eventos estão sujeitas a alterações! Por favor, verifiquem sempre o 
calendário, na página inicial da Bhakti Marga: www.bhaktimarga.org.  

Somente quando o evento for ativado, ele será realizado com certeza e só então se poderão 
registar e fazer uma reserva para uma estadia em Shree Peetha Nilaya. 
https://www.bhaktimarga.org/events   

JUST LOVE FESTIVAL:  13 / 14 / 15 de julho de 2019 

https://www.justlovefestival.org/ 

GURUPURNIMA:   16 de julho de 2019 

KRISHNA JANMASTHAMI:   23 de agosto de 2019  

GAYATRI YAGNA:    07 e 08 de setembro de 2019 

NAVARATRI e DUSSERA:   29 de setembro a 08 de outubro de 2019  

NOITE KARTIK:    02 de novembro de 2019  

KARTIK PURNIMA    11 e 12 novembro de 2019 

DIA DE BABAJI:    30 de novembro de 2019    

CELEBRAÇÃO DO NATAL:   24 a 26 de dezembro de 2019 

DARSHAN MULHERES:   27 e 29 de dezembro de 2019 

DARSHAN HOMENS:   28 de dezembro de 2019 

VÉSPERA ANO NOVO, KIRTAN:  31 de dezembro de 2019 

http://www.bhaktimarga.org/
https://www.bhaktimarga.org/events
https://www.justlovefestival.org/
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4. Notas importantes  

• Quota de membro:  
Importante: Desde 2016, a contribuição mínima dos FoBM é de 10 euros por mês. 
Por favor, transfiram a vossa contribuição regularmente. Podem criar uma ordem 
permanente ou pagar em intervalos diferentes, anualmente, semestralmente ou por 
vários meses. 
 
Por favor, certifiquem-se de que, até ao final de junho, pagaram as vossas 
contribuições para a primeira parte do ano. Se necessário, a Anjushri dar-vos-á de 
bom grado, informação sobre o saldo da vossa conta. No nosso website 
encontram todas as informações sobre as possibilidades de pagamento, 
escritas em 14 idiomas:  
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 
 

• Presente de Natal do Guruji de 2018: Para todos os membros FoBM, o Guruji 
trouxe, da Índia, uma murti de Rukhmini e do Senhor Panduranga. Se ainda não o 
levantaram, podem ainda receber este presente abençoado até ao final de 2019, em 
Shree Peetha Nilaya, no balcão dos Amigos da Bhakti Marga (vejam também a 
nossa carta de Natal e a newsletter de setembro de 2018). 

• Mudança de endereço e nome: Por favor, não se esqueçam de nos escrever se a 
vossa morada, número de telefone, nome ou nome espiritual tiverem mudado.   

• Livestream (transmissão ao vivo): Devido à nova lei de proteção de dados, 
infelizmente, já não podemos transmitir nenhum Darshan ao vivo, a partir de SPN. 
 

• Com a permissão do Guruji, a partir de agora, transmitiremos ao vivo alguns 
eventos, apenas para os FoBM: Para este efeito, precisam do nome de utilizador 
FoBM (não é o vosso próprio nome!) e de uma password. Esta password ser-vos-á 
enviada, aproximadamente uma semana antes do evento, por e-mail. 
 

• As transmissões em direto em 2019, até agora, foram o Shivaratri, o Navaratri de 
primavera e o Yagna a Lakshmi. 
 

• Sobre as próximas transmissões em direto, só vos poderemos informar com 
pouco tempo de antecedência. Esperamos poder transmitir ao vivo a primeira parte 
do Gayatri Yagna e o Navaratri de Outono, em outubro, para os FoBM. 
 

• E-Mailing: As nossas informações FoBM, como newsletters ou convites para se 
juntarem a transmissões em direto, são enviadas por e-mail, em 14 idiomas, para os 
nossos membros. Os endereços ficam guardados na nossa lista de correio 
eletrónico. Pode acontecer que os e-mails da BM, enviados em massa, possam 
aparecer na vossa pasta de SPAM ou LIXO. Caso não consigam encontrar os 
nossos e-mails, por favor contactem friends@bhaktimarga.org ou 
anjushri@bm365.org e poderemos analisar o vosso caso específico. 
 

• Cartão de Membro dos FoBM (vejam a newsletter dos FoBM de fevereiro de 2018) 
O novo Cartão de Membro de dinheiro provou ser bem-sucedido e é bem estimado. 
O desconto de 10%, durante o todo o ano, é deduzido automaticamente no 
pagamento. Se não funcionar, provavelmente é devido a um problema técnico e que 
não tem nada a ver com a possibilidade de ainda não terem pago a quota de 
membro. Nesse caso, consultem os FoBM, preferencialmente a Anjushri ou o 
Akshajananda (quem imprime os cartões) ou vão à receção, que entrará em contacto 
connosco. O problema é conhecido na Loja BM. Neste caso, eles podem deduzir o 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bm365.org
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desconto manualmente. (A dedução manual, infelizmente, não funciona no Bhajan 
Café, caso este problema ocorra lá.) 

 

 

5. Informação da Equipa de Sadhana BM de Shree Peetha Nilaya  

 

• O Just Love Festival 2019 está 
a aproximar-se e estamos felizes por 
vos convidar a juntarem-se a nós para 
fazer meditação, yoga para adultos e 
crianças, Maha OM Chanting em família 
e muito mais para explorar no nosso 
Jardim de Yoga & Meditação.  

Por favor, encontrem os detalhes no 
website JLF: 

https://www.justlovefestival.org/ 

 

A Equipa de Sadhana de Shree Peetha Nilaya tem o prazer de anunciar o primeiro Maha 
OM Chanting de 24 horas, em SPN. Juntem-se a nós, no dia 16 de novembro de 2019, para 
este evento especial. Estamos ansiosos por vos ver lá! 

 

Queridos Amigos da Bhakti Marga, 

Agradecemos sinceramente pela vossa lealdade e apoio. 
 
A vossa ajuda financeira é muito importante e verdadeiramente essencial. Vocês fazem uma 
contribuição tão importante, para fazer de Shree Peetha Nilaya, a Sede Internacional e o 
centro-Mãe da Bhakti Marga, um lugar convidativo de amor, alegria e crescimento espiritual! 
 
SPN é a casa de Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, e a partir daqui é difundida a Sua 
mensagem de Amor, para abrir os corações da humanidade. Aqui, Ele dá Satsangs no 
templo ou ao ar livre, no Seu jardim de meditação. Em SPN, juntam-se pessoas de todas as 
nações, encontram amigos com a mesma linha de pensamento e encontram respostas 
sobre o sentido da vida ou sobre a sua própria jornada espiritual. 
 
E, sobretudo, eles recebem a bênção pessoal de um grande Mestre iluminado, um 
verdadeiro Guru, um Satguru. O Seu Amor é incomensurável e abrange tudo! 
 
Com cumprimentos afetuosos de verão, estamos ansiosos pelas vossas visitas ao Ashram! 

 

Em nome da Bhakti Marga, 

Paartha e Anjushri 

 

   

https://www.justlovefestival.org/
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6. Anexo especial 

Discurso de Paramahamsa Sri Swami Vishwananda na inauguração do Mandir 

(Templo) de Rukhmini e Panduranga, no Ashram Shree Peetha Nilaya, em 14 de abril 

de 2019 

Paramahamsa Vishwananda deu uma palestra emocionada, na cerimónia de inauguração 

do novo Rukhmini Panduranga Mandir de Shree Peetha Nilaya. O Gurudev explicou o que 

significa um templo, o significado de karma, o objetivo do plano do Senhor e as formas 

invisíveis em que Deus opera nas nossas vidas. 

https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-

happiness 

Primeira Parte 

➢ PANDURANGA – O SENHOR DA ALEGRIA E FELICIDADE ETERNAS  

Paramahamsa Vishwananda 

 

Jai Gurudev, 

Que a bênção de Panduranga e Rukhmini seja para todos vocês e especialmente para 

aqueles que ajudaram. 

Vejam, construir um templo não é o objetivo de todos. Nem todas as pessoas têm esta 

Graça de participar na construção de um templo. Um templo é um lugar onde o Senhor 

reside. Hoje estamos a celebrar o Ram Navami, certo? O Próprio Rama é uma lembrança 

do templo interior. “Ra” significa templo, “ma” significa interior. Então, Rama significa algo 

que está no interior. Então, neste dia auspicioso, também fazemos deste belo templo de 

Panduranga e Rukhmini uma lembrança daquilo que têm no vosso interior.  

 

➢ O PRÓPRIO RAMA É UMA LEMBRANÇA DO TEMPLO INTERIOR. 

—Paramahamsa Vishwananda 

Podem não sentir o que têm no vosso interior, podem não saber o que têm no vosso interior, 

mas está lá. E essa Graça, que Bhagavan deu ao Seu devoto, essa Graça que o Senhor 

planeou muito tempo antes de vocês nascerem nesta vida… Devido ao vosso punya, têm 

essa Graça de participar. Não pensem que isso está a acontecer por acaso. Não pensem 

que são vocês quem controla as coisas. É aqui que o ser humano está errado. Deus dá-vos 

essa escolha, sabem. Ele brinca convosco. Ele faz-vos pensar que têm o controlo, mas na 

verdade Ele está no controlo e Ele faz tudo para vos aproximar Dele. Ele faz tudo para que a 

vossa mente fique absorta Nele. Mas, para isso, vocês devem querê-lo. Ele não vos irá 

forçar.  

Vejam, se realmente querem algo, farão qualquer coisa para o obter, não? Então, dessa 

forma, Ele usou o povo italiano para construir este maravilhoso templo, e usou-vos a todos 

para participar. Não é para o bem Dele, na verdade, é para o vosso bem, para que vocês 

sejam lembrados da coisa mais importante: de que Ele está convosco. Tal como dissemos, 

Panduranga é o Senhor que está sempre alegre. Não há sofrimento Nele. O sofrimento está 

na vossa mente. Quando procuram o sofrimento, encontrá-lo-ão. Se procurarem um 

problema, criá-lo-ão! Mesmo que não exista qualquer problema! E, claro, quando Ele vir que 

querem problemas, Ele pedirá à Sua querida irmã Maha Maya para vos ajudar. 

https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-happiness
https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-happiness
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Sabiam? Ele pedirá à Sua irmã para vos ofuscar, não porque Ele seja muito malicioso ou 

vos queira prejudicar. Não. É porque vocês são estúpidos! É tão simples! Ele só vos quer 

lembrar o quão estúpidos são. 

Quando Ele Se entrega e vocês dizem: “Não” - e então querem Maya -, Ele diz: “Sim, 

tomem!” Quanto tempo desfrutariam disso, lá? Então, nesta forma, Ele está a dizer que a 

vida é alegria. Mas a verdadeira alegria é algo que é permanente, algo que continua; não 

uma alegria que é limitada. Ele quer vos dar a alegria eterna. 

Então, esse Senhor da alegria, esse Senhor da felicidade, quer que tenham a alegria eterna, 

a felicidade eterna. E, para isso, Ele quer-vos inteiramente para Ele. Não parcialmente. 

Parcialmente é humano. Vocês querem-No, mas não são sinceros com o vosso desejo por 

Ele. Vocês querem-No, MAS… Há tantas coisas antes de O quererem! Querem tantas 

coisas: coisas materiais, têm de estar confortáveis, têm de ter um bom relacionamento, têm 

de ter um bom marido ou uma boa esposa, têm de ter bons filhos. Então, Bhagavan vem 

completamente em baixo, na lista.  

Mas Ele lembra continuamente aqueles que Lhe pertencem. Através de muitos meios, Ele 

diz continuamente: “Ei, quando é que vão acordar? Agora estão a dormir com Maya. Por 

quanto tempo?” 

Esta mente, que é apegada às coisas, que é limitada, nunca será feliz. Ele quer que sejam 

felizes. Ele quer que sejam felizes eternamente, mas vocês querem ser felizes 

eternamente? O que significa a felicidade eterna? Vocês conhecem apenas o que é limitado. 

Panduranga, esse Nome, essa alegria eterna, esse Amor eterno - isso é o que Ele vos quer 

dar. E foi isso que Ele deu. Se olharem para todos os santos que O alcançaram, Ele é 

Leeladhari, Ele é tão querido para o Seu devoto, que, na quietude, vem para servir o Seu 

devoto. Na quietude, Ele faz as Suas coisas, não mostrando o que está a fazer. Mas, 

enquanto pessoas, gostamos de ver coisas, não é? Quando fazemos algo, gostamos de ver 

o resultado, certo? [rindo] Mas o Seu resultado está bem escondido. Aqueles que 

verdadeiramente anseiam por Ele não precisam de um resultado no exterior. Sabem que O 

alcançarão. Essa certeza, que Ele prometeu no Gita. Ele não Se desvia da Sua promessa. 

Podem ter tido milhões de vidas, mas quão misericordioso é Ele para vos lembrar!? Hmm? 

Ainda assim, vocês estão a dormir. 

Hoje celebramos 9578 anos do nascimento de Rama, certo? Há bastante tempo. Mas, ainda 

assim, a Sua vida está a ser entoada. Porquê? Porque Ele era bom ou porque Ele era Deus 

encarnado ou porque Ele foi matar Ravana e salvar a Sua esposa? Não, não é por causa 

disso! Estamos a celebrar o Seu aniversário, mesmo depois de todos estes anos, como uma 

lembrança. Pelo que quer mais que Ele tenha vindo a este mundo, Ele veio como uma 

lembrança para a humanidade. É por isso que, mesmo agora na Índia ou em qualquer outro 

lugar, onde quer que o Ramacharitamanas seja lido, se as pessoas se aprofundarem nele, é 

como é dito no Ramacharitamanas: apenas o Nome de Rama pode fazer alguém atravessar 

o oceano de samsara. Apenas isso: Rama! 

— Paramahamsa Vishwananda 


