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Prefácio 

A nossa família Bhakti Marga está a crescer! Cada vez mais pessoas na sua busca por 

amor e felicidade encontram o seu caminho para o centro Internacional Bhakti Marga, em 

Springen, para celebrar, cantar, e dançar com Sri Swami Vishwananda e com todos nós, e 

mergulhar nesta vibração celestial de amor. Que graça é seguir o caminho espiritual sob a 

orientação do Guruji e confiar-se a Ele! 

O ashram de Paramahamsa Vishwananda, Shree Peetha Nilaya, que está tão cheio de 

amor e devoção, foi marcado por inesquecíveis pontos altos de verão, em junho e julho. 

Nos dias 13 e 14 de junho, comemoramos o Seu 41º aniversário, juntamente com o Guruji. 

Tivemos a oportunidade de O servir com um puja no templo Bhutabhrteshwarnath Mandir, e 

de O honrar com 108 yagnas no exterior, no relvado grande. Era dia de Lhe darmos todo o 

nosso amor e de aprofundar o nosso relacionamento com Ele. 

À noite, Ele convidou todos os visitantes para um piquenique no relvado grande. 

Que banquete incomparável! Ninguém esquecerá jamais aqueles momentos preciosos, com 

o nosso amado Mestre Divino. 

O ponto alto de julho foi o Festival Just Love nos dias 13, 14 e 15 de julho de 2019. Embora 

o tempo estivesse frio e chuvoso nos primeiros dias, iluminou-se para o colorido festival Holi 

na tarde de sábado, e no domingo o verão esteve de volta.  

As indicações para os locais do festival apontavam para Vaikunta, a morada celeste (loka) 

de Sri Vishnu e dos Seus devotos. E, de fato, a fachada e todo o terreno do ashram 

estavam transformados em Vaikunta. Olhando para a cena do topo da entrada do ashram, 

parecia que realmente estavam lá. 

Registámos cerca de 2,400 visitantes, aproximadamente o mesmo número do ano passado. 

Muitos vieram pela primeira vez, e estabeleceram contato com o Guruji e com a Bhakti 

Marga. 

Deixem-se encantar pelas palavras, da Swamini VishwaParagatishwari, sobre o festival: 

 
“Quando cheguei à morada do Amor, Paciência e Unidade – Shree Peetha Nilaya – fiquei 

impressionada ao ver quantas coisas tinham mudado. 

 
A decoração na entrada principal anunciava um evento grande e alegre. Os devotos subiam 
e desciam o Ashram, por vezes limpando, pintando, ajudando, e orientando na construção 
de estruturas e tendas para o grande dia. 
 
Finalmente, o tão esperado momento chegou na sexta feira, 12 de julho; o início do JLF de 
2019. Sendo a responsável pela tenda das Maurícias, foi um imenso prazer cozinhar e 
servir comida com o sabor exótico da nossa ilha; cheia de amor pelo Divino. A melhor parte 
daqueles dias foi quando o Gurudev visitou o nosso stand, e os devotos cantaram e 
dançaram exclusivamente para Ele. 
 
O grande pódio foi destinado para concertos, nos quais os artistas expressaram as suas 
qualidades devocionais, com amor e alegria. 
 
No último dia, a voz melodiosa do Gurudev harmonizou-Se lindamente com Prakriti. A 
atmosfera, fresca e reconfortante do Ashram, combinou-se com a musicalidade e os hinos 
recitados pelo Guruji, durante os quais todos os devotos dançaram com amor, apenas amor. 
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O dia de 16 de julho (Gurupurnima) foi como a cereja no topo do bolo, que foi o JLF 2019. 
Adicionou a mistura de bhakti pura à fragrância do Guru Parampara. Os devotos reuniram-
se no jardim, em redor do Gurudev, fazendo Pada Sevana Bhakti. Apesar do clima frio, os 
devotos ficaram sentados, a olhar o Gurudev e a ouvir as experiências de devotos. Foi um 
momento que será apreciado por muito tempo. 
 
Jai Gurudev!” 
Swamini VishwaParagatishwari (Maurícias) 
 
 
1. Revisão 

A Sangha Juvenil de Verão, com 65 jovens, com idades entre os 12 e os 27 anos, ocorreu 

de 1 - 8 de julho. O Guruji abençoou-os com um Darshan.  

Para o Gurupurnima, no dia 16 de julho de 2019, tivemos 1017 inscrições. Seguidores, 

devotos, Bramachari/nis, Rishis, Swaminis e Swamis, de muitos países, chegaram para 

prestar os seus respeitos ao seu Satguru Paramahamsa Vishwananda, para Lhe agradecer 

e expressar o seu amor por Ele. 

As celebrações da noite tinham sido planeadas para ocorrer no templo, mas o Guruji 

moveu-as espontaneamente para o exterior, para o relvado grande, onde todos 

alegremente encontraram um lugar para ficar perto Dele, até bem tarde da noite. 

Nos dias 23 e 24 de Agosto, 400 pessoas celebraram o Krishna Janmashtami, o 

aniversário de Krishna, juntamente com o Guruji, no Bhutabheteshwarnath Mandir (Templo). 

➢ Semanas dos países 

Uma semana do país, com 45 participantes, ocorreu para a África do Sul, as Maurícias e o 

Quénia, de 18 - 25 de julho. 

Uma semana do país, com 148 participantes, ocorreu para Portugal, Espanha e América 

Latina, de 05 - 11 de agosto. 

Uma semana do país, com 145 participantes, ocorreu para a Rússia, a Letónia, a Ucrânia e 
a Lituânia, de 26 de agosto - 1 de setembro. 
 
 

➢ Templo Rukmini Panduranga Mandir 

  
O presente de Natal de 2018, a murti abençoada 

de Rukmini e do Senhor Panduranga, foi trazida 

pelo Guruji para os “Amigos da Bhakti Marga”, da 

Índia, Pandarpur. 

Pode ser recolhida em Shree Peetha Nilaya, até 

ao final de 2019. 

Os novos membros recebem-na como presente de 

boas-vindas. 
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Por que é que a tilak de Panduranga é diferente? 

Uma pergunta frequente. 

Paramahamsa Vishwanada revela este mistério e explicou o significado por trás dele, 

durante um Satsang, após a inauguração do Panduranga Mandir SPN, a 14 de abril de 

2019. 

Jai Gurudev,  

Por que é que a tilak de Panduranga é diferente? Porque Ele é Krishna, e Panduranga não 

é nenhum outro senão Krishna, não é? No norte, falamos sobre diferentes aspetos do 

Senhor Krishna e a Leela de Panduranga é o quarto aspeto de Krishna. Quando Krisnha fez 

a Leela de Panduranga, Ele não era apenas Ele Mesmo; naquele aspeto de Panduranga, 

Vitthala, também estava Shiva com Ele. 

Existe um Shivalingam na cabeça de 

Panduranga. Isso ocorre porque 

quando Krishna ia ter com Rukmini, 

para representar a Leela como 

Panduranga, primeiro foi até Shiva e 

disse: “Vou encarnar para fazer esta 

Leela agora, por isso vem também 

Comigo.” E Shiva veio no topo de 

Panduranga. 

É por isso que, durante muito tempo, 

eles não sabiam que Panduranga era 

Krishna. Ainda hoje, muitos acreditam 

que Vitthoba é Shiva. Mas, na 

realidade, não, Ele é Krishna. Mas, por 

causa do Shivalingam e porque no 

Seu braço também está Adhishesh, 

um Shesh Nag, uma cobra, nos Seus 

ornamentos, muitas pessoas O 

confundem. É claro que, atualmente 

não, mas no século XII era 

confundido. A mesma coisa, também, 

com Tirupati, Balaji. 

Então, voltando à vossa pergunta: 

aquela tilak representa Shiva. É muito 

interessante, porque, frequentemente, 

Vaishnava e Saivate estão separados, 

mas naquele aspeto, não, porque 

Shiva é o maior bhakta de Krishna. Não há outro mais devoto do que o Senhor Shiva. É por 

isso que é um Shivalingam, estão a ver. Esse é o yoni e o ponto é o próprio ling. O que 

significa que a Sua mente está sempre focada no Seu bhakta, assim como a mente do 

bhakta está sempre focada no Próprio Senhor. É por isso que Ele tem aquela tilak. 

Shiva é o maior bhakta de Krishna… A Sua mente está sempre focada no Seu bhakta, 

assim como a mente do bhakta está sempre focada no Próprio Senhor. 

Paramahamsa Vishwananda 
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2. Previsão 

Datas de eventos para outubro, novembro e dezembro de 2019 

Outubro / Novembro 
 
• 12 de outubro  Darshan em Munique, com Paramahamsa Vishwananda  
• 15 de outubro  Shirdi Sai Maha Samadhi 
• 27 de outubro  Diwali 
• 02 de novembro Kartik  
• 16 de novembro  Maha OM Chanting de 24 horas, em SPN 
• 30 de novembro  Dia de Babaji  
 
 
Dezembro de 2019 
 
• 24 e 25 de dezembro   Natal  
• 27 a 29 de dezembro   Darshans para homens/mulheres  
 
 

3. Newsletter de Natal e Ano Novo e o presente do Guruji de 2019 

➢ Newsletter de Natal 

A carta de Natal e Ano Novo é o único documento FoBM que será enviado por correio. 

Todas as outras informações serão fornecidas por email. Para que a carta de Natal e Ano 

Novo chegue a todos os países a tempo, iniciaremos o envio por correio a meados de 

novembro. 

• Enviamos apenas as cartas que possuem endereço completo, incluindo nome e 

sobrenome, rua com número de porta, local de residência, código postal e país. 

• Por favor, enviem-nos uma mensagem até final de outubro, o mais tardar, se 

preferirem levantar a vossa carta pessoalmente em Shree Peetha Nilaya, em vez de 

a receberem por correio.   

• Nem todos os membros FoBM nos deram a sua morada, quando se inscreveram, o 

que nos indica que não querem a carta por correio. Respeitamos esta escolha.  

• Importante:  Por favor, informem-nos por escrito até meados de outubro, se o 

vosso endereço, o vosso nome ou o vosso nome espiritual foram alterados: 

friends@bhaktimarga.org ou anjushri@bm365.org 

• Por favor, verifiquem se enviaram a vossa contribuição mensal prometida 

regularmente. Se não têm a certeza de que a recebemos, por favor, enviem um 

email para Anjushri:  friends@bhaktimarga.org ou anjushri@bhaktimarga.org 

➢ Presente de Natal de 2019 do Guruji  

O Guruji – no Seu amor – selecionou os presentes de Natal para os membos FoBM, 

durante a nossa Peregrinação dos Residentes ao Sul da Índia, em janeiro de 2019. É um 

agradecimento a todos os que apoiam regularmente o Seu centro Bhakti Marga, Shree 

Peetha Nilaya, com as suas contribuições financeiras. A tradição de equilibrar o dar e o 

receber está enraizada na tradição indiana. 

mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bm365.org
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bhaktimarga.org
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Entraremos em maiores detalhes sobre o presente, na nossa newsletter de Natal e Ano 

Novo, e na primeira newsletter de 2020. Por enquanto, permanecerá uma surpresa! 

Não é possível anexar o presente à carta de Natal e Ano Novo. Por esse motivo, podem 

levantá-lo na mesa dos “Amigos da Bhakti Marga” com a Urmilaavati ou a Anjushri, no início 

da Época de Advento, em dezembro. Por favor, tenham o vosso cartão de membro 

preparado. 

4. Obras de renovação 

➢ Reconstrução da fachada do edifício do templo 

Durante a construção do edifício, há 50 anos atrás, foram usadas lajes de betão lavado 
como revestimento do que hoje é o edifício do 
templo. 
Quando uma placa partida se começou a 
soltar no outono de 2018, tornou-se 
imediatamente necessária não apenas uma 
reparação, mas uma reconstrução completa. 
(Verificou-se que os suportes das placas de 
fixação estavam enferrujados e podres e 
precisavam ser removidos imediatamente.) 
Uma tarefa difícil! 

 

Foi muito difícil encontrar uma empresa 
preparada para enfrentar o desafio. 
Após muitas consultas e rejeições, 
encontramos uma empresa profissional, em 
Bad Schwalbach, capaz de remover as 
placas. 

 

As obras de reconstrução da fachada ocidental 
começaram em setembro de 2018; entre 
março e maio de 2019, todas as lages de 
betão foram removidas do edifício do templo. 
 
Depois disso, placas isolantes térmicas, feitas 
de material mineral isolante, foram fixadas ao 
tijolo para isolamento e, finalmente, foi 
aplicada uma grade como viga, para pintura. 
Após várias ofertas comparativas, foi escolhida 
uma empresa muito boa de Wiesbaden. 
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De acordo com o desejo do Guruji, foram 
pintadas tiras cor de laranja nas fachadas 
deste edifício, assim como nos outros edifícios. 
Este trabalho foi finalizado no final de agosto. 
 
Outros trabalhos no edifício do templo estão à 
espera de ser resolvidos: precisam de ser 
montados novos parapeitos nas janelas e os 
painéis solares também precisam de ser 
substituídos, pois os antigos já não puderam 
ser ativados. 
  
Algumas das janelas precisam de ser 
equipadas com respiros de ventilação do calor 
e do fumo. Além disso, o carpinteiro anexou 
beirais de madeira às fachadas. 
 
Para o futuro, está planeado um grande teto de 
vidro para a entrada do templo, mas a 
realização desse projeto tem de ser adiada, 
por razões financeiras. Portanto, existirá um 
teto temporário feito de plexiglas, para que 
possamos ir da casa dos sapatos até ao 

templo, com os pés razoávelmente secos! 
 

➢ Reconstrução da escadaria exterior ocidental 

As escadas antigas estavam em ruínas e tiveram de ser substituídas. Tinham uma má 

estrutura de suporte, e nalguns pontos, nem tinham nenhuma. Todos os degraus eram 

diferentes e desiguais e, consequentemente, punham em risco a segurança de quedas, já 

que a maioria das pessoas usa esse caminho para chegar à entrada principal do centro. 
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5. Melhoria das instalações hoteleiras 

É desejo do Guruji que o maior número possível dos Seus convidados tenha a oportunidade 
de residir perto Dele durante os eventos em SPN.  
 
Seguindo o Seu desejo, e para permitir que mais convidados permaneçam no edifício do 
Ashram, os residentes mudaram-se. Alguns agora compartilham quartos no primeiro andar 
do Ashram (Edifício A), enquanto outros se mudaram para casas da Bhakti Marga, na vila. 
Como resultado, vários quartos foram recentemente remodelados para quartos de 
hóspedes. 
 
O Guruji está muito feliz com esta mudança e estamos felizes por podermos servi-Lo dessa 
maneira. 
 

6. Agradecimentos 

Podem ver o quão importante e necessária é a vossa contribuição de sócio para a sede 
internacional da Bhakti Marga. Devido às vossas contribuições regulares, estamos em 
condições de planear e executar algumas renovações necessárias a longo prazo. 
 
Novas reformas já começaram, tais como a expansão da Bhakti Shop. Por causa disso, o 
Museu dos Santos Hindus mudou-se para a caverna de Babaji. Outras melhorias estão 
prestes a começar, como a renovação do Darshan Hall. 
 
“Amigos da Bhakti Marga” e Bhakti Marga, agradecemos de todo o coração o vosso apoio 
financeiro, que é uma ajuda fundamental na manutenção de Shree Peetha Nilaya! 
 
Esperamos ansiosamente receber-vos aqui connosco, com frequência, como membros da 
nossa família Bhakti Marga. 
 
 

 Mataji Anjushri, Mataji Urmilaa e Paartha 

 

 
 

Em nome do 

Centro-Bhakti-Marga, Shree Peetha Nilaya, Springen 

 

 

7. Anexo 

O vosso propósito de vida 

https://paramahamsavishwananda.com/talk/your-life-purpose 

Jayanti de Paramahamsa Vishwananda no Ashram Shree Peetha Nilaya, 13 de junho 
de 2019 
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No Seu aniversário, Paramahamsa Vishwananda partilhou com todos a essência do  
propósito de uma vida humana. O Guruji também destacou que onde quer que 
estejamos, por mais tempo que estejamos no caminho espiritual, seja qual for a 
situação em que nos possamos encontrar, nunca devemos esquecer que o Guru e 
Deus estão sempre connosco, em todos os momentos, para guiar a nossa viagem 
para o Amor. 

Jai Gurudev a todos! 

A encarnação, o nascimento, é um mistério em si, sabem? É um mistério profundo. Porque 
é um mistério? Porque o nascimento humano é muito especial. Já ouviram muitos satsangs 
acerca disso. Não conseguem um nascimento humano facilmente. Mas, uma vez que 
tenham alcançado uma vida humana, a forma como lidam com essa vida é muito 
importante. 

Todos são chamados para algo importante na vida, porque não são apenas as coisas 
limitadas que pensam acerca de vocês mesmos. São mais do que isso. Não apenas vocês. 
Quando falo acerca de “vocês”, falo acerca da própria humanidade. Muitas vezes, as 
pessoas não entendem por que a vida acontece, por que vêm à Terra, por que nascem. É 
como se diz: a vida em si é um serviço, mas serviço a quem? Serviço a Sriman Narayana, 
serviço a Deus. Uma vez que tenham percebido isso, serviram o propósito da vossa vida, 
em si mesmo. 

A vida em si é serviço. Serviço a Sriman Narayana, serviço a Deus. 

Paramahamsa Vishwananda 

Porque acham que a encarnação acontece? Porque é que o Guru vem? 

O Guru vem para os devotos. Os devotos não podem vir para o Guru, porque, vejam, os 
devotos ainda estão limitados por Maya. 

Na verdade, há este bonito verso no Uddhava Gita, em que Uddhava questiona Krishna. Ele 
disse: “Eu nunca Te perguntei nada.” Vejam, Uddhava cresceu com Krishna, mas nunca 
Lhe perguntou nada. Então, como Krishna estava no final da Sua encarnação, Ele pediu a 
Uddhava: “Por favor, pergunta-Me alguma coisa. Nunca Me perguntaste nada.” 

Então, Uddhava estava a pensar: “O que Lhe posso perguntar? Ele é o Próprio Senhor, Ele 
sabe tudo. Mas vou perguntar-Lhe alguma coisa.” Assim, primeiro pediu-Lhe permissão. O 
Senhor Krishna concordou e disse: “Tudo bem, o que quer que Me perguntes, já que o que 
dei a Arjuna é o Bhagavad Gita, o que te estou a dar terá antes o teu nome. Chamar-se-á 
Uddhava Gita.” 

A primeira questão que ele fez foi: “Quem é um verdadeiro amigo?” 

O Senhor Krishna disse que um verdadeiro amigo é alguém que vem para ajudar o seu 
amigo, sem ser preciso pedir. 

O Senhor Krishna disse que um verdadeiro amigo é alguém que vem ajudar, mesmo sem 
se lhe ser pedido. 

Paramahamsa Vishwananda 
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Ele disse: “Ah! Que grande resposta que deste! Posso fazer-Te uma segunda questão?” 

Ele disse: “Sim, pergunta.” 

“Disseste-me o que era um verdadeiro amigo, mas diz-me: como consideras os Pandavas? 
Eles são Teus verdadeiros amigos, não é? Ainda assim não vieste em seu auxílio.” 

Uddhava continuou, dizendo: “Quando Draupadi foi puxada por Dushasana, onde estavas 
Tu? Tu dizes ser um verdadeiro amigo. Quando os Pandavas estavam a jogar aos dados, 
onde estavas Tu? Yudhishtir já tinha apostado os seus irmãos. Porque não paraste o jogo? 
Onde estavas Tu, então? Tu dizes ser um verdadeiro amigo.” 

A história da libertação de Draupadi 

Quando terminou de fazer estas questões o Senhor Krishna respondeu-lhe e disse: “É 
verdade, mas tens de entender que, em primeiro lugar, Eu estava limitado pela oração do 
próprio Yudhishtir. Yudhishtir não Me permitiu; ele rezou para que Eu não interferisse no 
jogo. Não queria que Eu descobrisse que ele havia perdido o jogo por causa da batota do 
outro lado. Por isso, Ele não Me permitiu. Ele rezou e disse que Eu não deveria interferir 
nos seus assuntos. Assim, se alguém já Me limitou pela oração, como posso interferir 
nisso? 

Em segundo lugar, estás a falar-Me de Draupadi. Draupadi foi puxada pelos seus cabelos. 
O que é que ela estava a fazer? Estava a amaldiçoar Dushasana, estava a amaldiçoar 
Duryodhan e assim por diante. Ela estava muito ocupada com a sua própria força. Quanto 
aos Pandavas, eles estavam a chorar a sua própria desgraça, amaldiçoando Duryodhan. 
Nenhum deles teve sequer um pensamento sobre Mim. E Eu estava lá; Eu estava logo atrás 
da porta.” Foi o que Ele disse no Uddhava Gita: “Eu estava logo atrás da porta.” O que 
significa que “atrás da porta” pode ser a porta da mente que separa alguém de ver o Próprio 
Senhor. Então, eles estavam muito ocupados consigo mesmos. E Draupadi, no final, 
quando Dushasana a estava a despir, finalmente teve o bom senso de se lembrar de Mim. 
E aí foi quando o milagre aconteceu. Foi aí que Eu intervi. No entanto, Eu estive lá o tempo 
todo.” 

Depois, Uddhava disse: “Mas, Senhor, acabaste de dizer que um verdadeiro amigo intervém 
sem se pedir. Tu sabes como eles nem sequer pensaram em Ti. Quer isto dizer que, só 
quando alguém pedir a Tua ajuda, então Tu irás ajudar? 

Krishna sorriu e disse a Uddhava: “Uddhava, não interpretes mal. Estas pessoas são 
pessoas muitos sábias. Ao ver que estão continuamente sozinhas, ao ver que estão a 
perder, Yudhishtir poderia simplesmente ter pensado em Mim por um momento; um 
pensamento apenas e Eu teria intervido.” Depois, disse: “Vê bem o Duryodhan, ele é sábio, 
sabes, porque, materialmente, ele tinha tudo, mas faltava-lhe a habilidade de jogar. O que é 
que ele fez? Ele aproveitou a ajuda do seu tio, que era habilidoso para jogar dados, mesmo 
que fosse com batota.” Krishna disse, então: “Achas que se Yudhishtir tivesse pedido a 
Minha ajuda, Eu não teria ajudado? Teria! Achas que, fosse qual fosse o número que 
Duryodhan e os seus companheiros tivessem pedido, achas que esse número teria saído, e 
que Eu lhes teria dado isso? Não, não teria! Isso só poderia ter acontecido através de um 
pensamento. E também outra coisa: sabendo que Eu resido em tudo, que Sou aquele que 
testemunha tudo, como poderiam eles pensar que estavam sozinhos?” 

Como podem fazer algo sabendo que Deus está sempre convosco? Não podem! Mas isso 
nem sequer lhes passou pelo pensamento. Deste modo, vemos que muitas vezes as 
pessoas esquecem, porque estão ocupadas a fazer tudo o resto e a pensar como alcançar 
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a felicidade, que se esquecem que nunca estão sozinhas. O Guru e Deus estão sempre 
com elas, quer queiram quer não. Muitas vezes o seu ego pode aumentar, pensando que 
são tão importantes que não precisam de mais ninguém, que não precisam do Guru, que 
não precisam de Deus, que elas podem lidar com tudo sozinhas. Mas é diferente.  

É o Guru que vem para o discípulo. Mas o discípulo já veio uma centena, ou talvez um 
milhão de vezes para conseguir punya suficiente para continuar no seu caminho espiritual. 
Mas o que os separa de verem verdadeiramente essa realidade é a mente. Vejam, 
enquanto a mente está entretida, pensam que são felizes. E é aqui que as pessoas se 
enganam. Enquanto a mente não for desafiada, não vão avançar. Como desafiar a mente é 
a função do Guru, porque por vocês próprios nunca permitiriam à vossa mente mudar, 
porque gostam muito da vossa mente. Gostam muito do que a vossa mente vos diz. Não 
permitirão que ela seja desafiada. Essa mente, em si, não permitirá que sejam desafiados, 
porque acham que a mente é o vosso querido amigo, sabem? Então, quando tal 
pensamento surge, é quando o Guru vem e desafia essa mente. Uma vez que aceitem esse 
desafio, que o ultrapassem, só então a transformação pode acontecer. De outra forma, a 
mente permanece igual. 

Quantas vidas querem mais? Não pensem que o Guru virá em todas as vidas. Este é um 
erro que as pessoas cometem muitas vezes. Elas pensam: “Sempre que eu vier, o Guru 
virá.” Não, o Guru irá permitir e facilitar ajuda através de outras fontes, mas só o vosso Guru 
vos poderá realmente libertar. Além disso, nem todos os Gurus podem libertar todas as 
pessoas. Muitos Gurus vos dirão: sim, sejam felizes, aproveitem o mundo e assim por 
diante. É verdade, vocês têm de ser felizes, têm de aproveitar, mas têm de ansiar também 
pela felicidade Suprema, mesmo que não a entendam. No entanto, essa felicidade Suprema 
está profundamente no vosso interior. Depois que se torne evidente aquilo que realmente 
querem, então permitem que o Guru assuma o controlo. Como Eu disse no Bhagavad Gita, 
Krishna explicou a Arjuna que é como se estivessem dentro de um carro. No vosso corpo… 
O Próprio Senhor reside no vosso interior, mas, se permitirem que Ele vos controle e 
conduza, isso é outra coisa. Contudo, se permanecerem sentados no lugar do condutor e 
disserem: “Não, eu irei conduzir”, Ele diz: “Ok, tudo bem, conduz”. 

É vosso dever lembrarem-se continuamente de que nunca estão sozinhos. 

Paramahamsa Vishwananda 

Então, assim, a encarnação é muito importante para que percebam por que estão aqui e por 
que o Guru também está aqui. O Guru não está aqui para Si Próprio. Eu não vim porque 
tenho de alcançar alguma coisa. Se disserem que o devoto vem por causa do Guru, não. O 
Guru vem quando vocês têm punya suficiente para que possam ser livres. Então, vocês 
também têm de cumprir o vosso dever de perceber isso; é vosso dever lembrarem-se 
continuamente de que nunca estão sozinhos. Porque é fácil sentarem-se e serem infelizes, 
dizendo: “Sim, estou sozinho”. Quantas pessoas dizem isso diariamente! Este mundo está 
cheio de pessoas que estão sentadas a chorar pela sua desgraça, todos os dias. Mas não é 
esse o objetivo. O objetivo é despertar.  

Se têm um relacionamento com Deus, então são também especiais aos Seus olhos. Como 
são queridos, para Ele, também Ele é querido, para vocês. É por isso que Krishna disse: 
“No coração do devoto, Eu danço”. Mas Ele está presente em todos os corações. No 
entanto, em muitos corações, muitas vezes, Ele está super aborrecido à espera das 
pessoas. Imaginem! É por isso que Sri Ranganath está ali deitado. Ele diz: “Em muitos 
corações, Eu estou apenas deitado.” Sabem? “Mas, no coração do devoto, estou a dançar.” 
O que faz essa dança é o relacionamento que têm com Ele. E o Guru é o único que 
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testemunha isso, que isso acontece. Assim, vocês são especiais pela humildade que têm, 
não pelo orgulho e ego, porque o orgulho e o ego só existem aqui. 

Como Eu digo frequentemente, quando morrerem, acabou. Quem se lembrará de vocês? 
Se tiverem netos eles irão lembrar-vos: “Eu tive uma avó ou um avô”, e é só. Na geração 
seguinte, não serão sequer lembrados. Assim, enquanto estão vivos, pensam que são muito 
importantes. E depois acabou-se. Pensam que são muito importantes neste universo inteiro. 
Imaginem que estão sentados em casa, a pensar em como são especiais; como Eu disse, 
provavelmente o vosso vizinho nem sequer vos conhece. Imaginem a aldeia ou cidade onde 
estão a morar. Quantas pessoas ouviram falar de vocês? Uma mão cheia. No país, quem 
são vocês? Nada! Até neste mundo, quão especiais se acham! Não são nada. E agora 
imaginem como é, neste universo. 

Há uma imagem em que se colocam todos os planetas ao lado uns dos outros, e vê-se que 
o mundo em si é muito pequeno. E então, no universo inteiro, este planeta e este sistema 
solar não são nada. No entanto, o que faz com que alguém se sinta especial é esse 
relacionamento que tem com Deus, aquele que criou tudo. É isso que faz com que se 
sintam especiais: o vosso relacionamento com Ele. O facto é que Ele conhece-vos, mas 
vocês não O conhecem. E é isso que precisam de saber. E só O conhecem através da 
humildade no vosso coração, apenas quando a mente é transformada e alterada. Então 
podem alcançar a verdadeira felicidade. Mas se pensarem apenas na limitação, torna-se 
muito difícil. Além disso, quem vos limita, além de vocês mesmos? Porque o que o Divino 
quer é que despertem, sabem? Que despertem em todo o vosso potencial. É por isso que 
vieram. 

O divino quer que despertem em todo o vosso potencial. É por isso que vieram. 

 Paramahamsa Vishwananda 

Claro, agora estão a comemorar o aniversário do Guru, mas é também o vosso aniversário, 
porque não há diferença, uma vez que tenham esta Realização; o Guru vem para todos 
vocês. E é isso que têm de entender. Então irão entender por que vieram e o que realmente 
desejam. 

Jai Gurudev! 

 

 

 

 

 


