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AMIGOS DA  
BHAKTI MARGA 
NEWSLETTER DE JULHO DE 2020 
 

Se praticarem a entoação dos Nomes Divinos, de forma consciente, 
durante o dia, estarão a entoar continuamente, mesmo enquanto 
dormem. Isso tornar-se-á ajapa mantra.  

 
Paramahamsa Vishwananda 
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Introdução 
 
Queridos amigos da Bhakti Marga, 
 
Muitas coisas mudaram, no mundo e no Centro Bhakti Marga, desde que vos enviamos a 
nossa última newsletter, no início de março. A 12 de março de 2020, tivemos de fechar 
Shree Peetha Nilaya, para todos os visitantes. Todos os dias, havia novas regulamentações 
legais, da Alemanha e do estado federal de Hessen, que seguíamos.Também não eram 
permitidas visitas às orações no templo, nem mesmo pelos Residentes,  porque não eram 
permitidos encontros de comunidades religiosas. Somente os pujaris celebravam o Guru 
Puja matinal, como de costume, e os pujas às divindades nos altares. Nós sintonizamo-nos 
com as orações, nos nossos próprios quartos, e celebramo-las com o Guruji e as murtis, 
nos nossos próprios altares. 
Os nossos pensamentos estavam, frequentemente, convosco! Sentimos muito a vossa falta 
e incluimos todos nas nossas orações! 
 



2 
 

Desde o início de maio, as regras foram gradualmente diminuindo. Por favor, visitem o 
website da Bhakti Marga www.bhaktimarga.org para obter informações, sobre os 
regulamentos mais atuais, que são frequentemente decididos a curto prazo. Verifiquem lá, 
também, os próximos eventos. 
A Swamini Vishwakarunanandama descreveu, adequadamente, esse período especial da 
pandemia, na Newsletter Internacional BM, de maio de 2020. Aqui está um excerto da sua 
carta: 

 
“Viver durante estes tempos, de grandes mudanças e perturbação a todos os níveis, 
pode ser visto como uma bênção incrível do Guruji, trazendo-nos uma experiência 
mais profunda de Amor aos Seus devotos e à Mãe Terra. 

Na Bhakti Marga, há duas experiências importantes neste momento: isolamento e 
conexão. À primeira vista, parecem dois extremos diferentes de um espectro, mas 
isso mascara uma profunda relação entre eles, no nosso caminho espiritual. 

A nossa experiência, às vezes, pode parecer cada vez mais solitária, levando ao 
objetivo supremo de experienciar Deus em toda a parte. Ao realizar Deus no interior 
do nosso ser, tornamo-nos conectados a todo o ser humano e a toda a Sua criação 
terrena. 

Durante este período, em isolamento individual/familiar, o Guruji enfatizou a grande 
bênção que é, para nós, termos “tempo” para ir para o interior. Para experienciar uma 
paz, cada vez mais profunda, que emerge da limitação nas nossas atividades 
externas. 

Foi-nos oferecido tempo para refletirmos sobre o porquê de estamos aqui e qual é o 
nosso propósito. Foi-nos dado tempo para refletirmos e aprofundarmos o nosso 
relacionamento com o Guruji. 

O nosso isolamento, ao limitar as nossas atividades externas, está a trazer uma cura 
profunda à Mãe Terra. Igualmente, as nossas orações diárias com o Guruji, em que 
damos o nosso Amor à Mãe Terra, ativam uma cura mais profunda da Mãe Terra e 
de toda a Sua criação.” 

A Swamini escreve o seguinte, comentando a sessão diária de Japa online do Guruji, a 
oração pela Mãe Terra e o Seu Satsang diário: 
“Todos os dias, quando ouço os satsangs do Guruji, sinto-me sentada aos Seus pés. O 
isolamento está a encorajar-nos a conectarmo-nos globalmente, por meio da tecnologia, 
uns com os outros e com aspirantes espirituais, de maneiras diferentes, seja pelo Chanting 
OM, meditação, escrituras ou cerimónias. 
A nossa consciência do Amor de Deus é elevada – à medida que o nosso isolamento e 
conexão se encontram. Quanto mais a nossa consciência se eleva entre os devotos da 
Bhakti Marga e o amor do Guruji é partilhado com outras pessoas, maior é o benefício para 
o mundo. 

A oração diária do Guruji pela Mãe Terra é a nossa inspiração diária, e está a difundir o 
Amor de Deus por todo o mundo.” 
 
sarvasya cāhaḿ hṛdi sanniviṣṭo 
“Eu estou situado nos corações de todos.” 
Bhagavad Gita, Capítulo 15, verso 15                                                (SV KarunanandaMa) 
 
 
 

  

http://www.bhaktimarga.org/
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1. Agradecimento 
 

Muitos de vocês preferiram pagar a vossa contribuição dos FoBM, em SPN, em dinheiro. 
Como isso já não é possível neste momento, enviamo-vos uma carta no final de abril, com o 
pedido para utilizarem outras opções de pagamento: 
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 
 
Recebemos muitas reações positivas à nossa carta, e agradecemos a vossa compreensão! 
O vosso apoio financeiro é urgentemente necessário. Ele ajuda a tornar Shree Peetha 
Nilaya num local espiritual acolhedor para pessoas de todas as nações. 
 
SPN é a residência do nosso Satguru Paramahamsa Vishwananda e o principal Centro 
Internacional Bhakti Marga. Pessoas de todo o mundo aprofundam a sua conexão com o 
Divino e o seu caminho de devoção, amor e serviço aqui. Fortalecidas na fé e na confiança, 
regressam aos seus países e levam a missão do Guruji ainda mais longe. Deste modo, a 
mensagem de amor do Guruji é transmitida por todo o mundo, e pode levar muitas pessoas 
a mudarem as suas vidas e a serem gratas à Mãe Terra. 
  
Em nome da Bhakti Marga, agradecemos as vossas contribuições financeiras regulares que 
fazem de Shree Peetha Nilaya e dos seus arredores um lugar de espiritualidade 
hospitaleiro, onde sentimos que estamos em “casa”. 
 
 
2. Yajna diário a Maha-Lakshmi, durante as orações da manhã em SPN 
 
Desde a inauguração do Templo Bhutabhrteshwarnath, é celebrado diariamente um yajna 
para Sri Maha Lakshmi, no yajna Shala em frente à sala grande do templo. Decorre durante 
as orações da manhã.  
 
Esta cerimónia de fogo é muito poderosa e purificadora. Isto também se aplica a pessoas 
que não estão fisicamente presentes, mas que são mencionadas pelo nome, e incluídas na 
cerimónia do yajna, através de certas orações. Para aqueles que se tornarem novos 
membros FoBM, durante estes dias de restrição de viagens, realizaremos um yajna como 
um benefício especial. 
 
 
3. Antevisão de julho a outubro de 2020 

Lamentamos que, devido a regulamentações legais, não seja possível, no momento, 
fornecer informações exatas sobre próximos eventos com o Guruji. Por favor, perguntem e 
mantenham-se em contacto através do website www.bhaktimarga.org 
 
Tenham atenção, por favor: 
 
Todas as Semanas de País e Darshans físicos em SPN estão cancelados até meados 

de setembro. Através do nosso website, grupos de Telegram e canais nas redes 

sociais, iremos informar-vos regularmente sobre novas ofertas online. 

Estão planeadas até ao momento as seguintes datas para eventos físicos: 
 

Krishna Janmashtami:           12 e 13 de agosto de 2020 

Just Love Festival:               4 a   6 de setembro de 2020 

Gayatri Yajna:     Cancelado 

 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
http://www.bhaktimarga.org/
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4. Uma revisão de março a julho 

Inauguração de Sita Ram e Sarasvati Devi: 20 de fevereiro 

Hanuman Jayanti:          8 de abril 

Narasimha Chaturdashi:         6 de maio                                                   

Yajna a Maha Lakshmi:       16 e 17 de maio 

Jayanti de Paramahamsa Vishwananda:     13 e 14 de junho                                                                

Gurupurnima:          5 de julho 

 
RAM DARBAR E SARASWATI CHEGARAM! 
 
Ram Darbar e Saraswati-Devi chegaram ao Ashram 
 
A 20 de fevereiro de 2020, o Bhutabhrteshwarnath Mandir foi espaço para uma cerimónia 
de um dia inteiro, destinada a instalar as mais recentes aquisições às divindades do templo 
principal: Sri Kripanidhe Ramachandra Bhagavan, Sita-Devi, Lakshman, e Hanumanji 
(conhecidas coletivamente como Ram Darbar) e Saraswati-Devi! 
 
Apresentando as Divindades 
Paramahamsa Vishwananda deu esta descrição amorosa das divindades: 
 
Jai Gurudev! Aqui têm Kripanidhe Sri Ramchandra Bhagavan, o Senhor da 
misericórdia.  

 
Ele segura na Sua mão o arco, e 
a mão direita dá a bênção. É de 
cor escura, porque Ele é tudo. Os 
Seus olhos são muito 
misericordiosos. 
 
Ao Seu lado está a Sua esposa, 
Sita-devi, e à Sua direita está 
Lakshman. Abaixo, está 
Hanumanji, e Hanumanji está tão 
bonito, a olhar para o Seu amado 
Senhor! Depois têm Ram Darbar 
como um Shaligram, que vem do 
Nepal. 

 
Neste Shaligram, têm Rama e Sita sentados no trono. Aos Seus 
pés está Hanuman, Narada, Narad Rishi, Brahma, Ganeshji, 
Shankar Bhagavan. Têm os dois irmãos, Bharat e Shatrughna e 
Lakshmana. E Valmiki também lá está. Na frente está o padam 
de Sri Rama, e à frente de Sita está o padam de Sita. 

 
 
Este relacionamento entre o Senhor e o Seu 
devoto é incrível. Muitas vezes, veem as 
pessoas a lutar entre si, mas para compreender 
esse relacionamento, verão que o Senhor 
Shiva chamou Sriman Narayana de “Prabhu”, e 
vice versa; Sriman Narayana chamou o Senhor 
Shiva de “Prabhu”, e ambos se curvaram, um 
perante o outro. Neste relacionamento que 
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mantêm não existe separação. Podem ver isso quando Bhagavan encarnou na forma do 
Senhor Krishna. O Senhor Shankar não podia simplesmente sentar-se no Kailash; não 
podia dizer: “Muito bem, irei apenas sentar-Me ali e esperar.” Não, disse ele: “É muito raro o 
Senhor Supremo encarnar na Terra. Devo ir receber o Seu darshan.”  
Com o Avatar Ram, o Senhor Shiva veio na forma de Hanuman para estar sempre ao lado 
de Rama, e assim assumiu esse aspeto para estar presente. 
 
Aqui está Srimati Saraswati-devi  

Ela é tão misericordiosa! Podem ver 
a Sua pureza. Ela segura uma veena 
na Sua mão. Num braço, segura as 
escrituras, no outro segura um mala. 
Está sentada num lótus e o Seu 
vahana é um cisne. O cisne simboliza 
a pureza da mente que é desprovida 
de ignorância. Então, através da Sua 
bênção, Ela segura o conhecimento 
na Sua mão, e através do 
conhecimento, a vossa ignorância é 
removida.  

 

O som é um som cósmico que vos eleva. Quando entram na espiritualidade, ouvem o som 
cósmico do OM, onde tudo se torna um, tudo; como Krishna disse no Gita: “O yogi 
perceciona somente a Mim.” Assim, é apenas através do som do OM, que alguém se pode 
elevar e percecionar o Senhor em toda a parte. E como o farão, será apenas através de 
japam, ao entoar o Seu Nome divino. 

A mente fica limpa quando o Nome do Senhor toma aí o Seu lugar. Caso contrário, a pessoa 
é sempre uma escrava da mente e nunca fica livre. 

Então, pedimos a Ma Sarasvati-devi para limpar a mente. Peçam a Sarasvati-devi que vos 
conceda o conhecimento para compreenderem as coisas corretamente; porque gostam de 
ler muitas coisas, gostam de ouvir muitas coisas, mas, no entanto, o entendimento não 
acontece. Então, peçam-Lhe. Ela é aquela que o concede.  

 
Transmissão ao Vivo de Japam em Silêncio e de Satsang, a partir de Vrindavan, de 
março a início de abril de 2020 
 

 Não demorou muito até que 
pudéssemos praticar a entoação 
diária do Nome divino, em conjunto, 
na grande comunidade Bhakti Marga. 
Todos os dias, Paramahamsa 
Vishwananda realizava uma sessão 
ao vivo de japam, em silêncio, que 
era transmitida de Vrindavan para 
todos os ecrãs Bhakti Marga. Isso 
ajudou-nos a redesenhar a rotina 
diária, que parecia tão rotineira, para 
manter as novas regras de 
distanciamento, para termos mais 

consciência dos nossos movimentos, mais cientes do tempo que passamos com Deus. 
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“Chamem-No. Deixem que o Om Namo Narayanaya vibre através de cada célula do 
vosso corpo, pois Ele é a única realidade.” 
 

 Através das voltas diárias de japa e do satsang, ao 
vivo, com o Gurudev, também pudemos experienciar o 
quão gratificante é dar. Especialmente emocionantes 
foram as meditações pela Mãe Terra, com o sacrifício 
das nossas voltas de japa. Oferecemo-las à natureza, 
aos lugares, às nossas famílias, a pessoas que fazem 
coisas extraordinárias neste tempo de serviço aos 
outros, até àquelas que não nos apreciam. Foi muito 
gratificante. 
 
No Seu grande amor, o Guruji convida-nos a 
conectarmo-nos com Ele frequentemente online: 
https://paramahamsavishwananda.com/ 

 
 
Japa & Satsang ao Vivo com o Mestre 
Japa ao Vivo, entoar o Nome divino: Terças e Quintas, 16h00 CEST na Sua página de 
Facebook  
 
Satsang ao Vivo, perguntas e respostas sobre espiritualidade: Terças e Quintas, 17h 
CEST.  

Meditação pela Terra – aqui está uma foto do Gurudev 
a guiar a meditação – enviamos o nosso amor à Mãe 
Terra, conforme foi descrito acima. 
 
Aprendemos a adaptar a nossa rotina diária à nova 
situação, mas o tempo sem as orações não foi fácil 
para muitos de nós. Portanto, as transmissões ao vivo 
de Vrindavan, e depois de SPN, foram um grande 
incentivo durante este tempo. Percebemos como 
estamos todos conectados uns com os outros, 
independentemente da distância entre nós. Quando 
ouvimos as notícias no início de abril, de que o Guruji 
estava a voltar para a Alemanha, pudemos sentir as 
emoções de lágrimas de alegria. Mesmo no dia do Seu 
regresso, ainda houve um satsang Dele, que foi 
transmitido ao vivo pelo Ashram de SPN. 

 
 
 Hanuman Jayanti, 8 de abril de 2020, em SILÊNCIO  

A 8 de abril de 2020, às 5h00 da manhã, foi realizado 

o ritual de Abishekam para Hanumanji por dois 

pujaris em Shree Peetha Nilaya. Os 11 Hanuman 

Chalisas foram reproduzidos a partir de uma 

gravação.  

De manhã, a atmosfera estava estranha, dado 

estarmos tão habituados a acordar cedo e a 

participar na cerimónia no exterior de sari.  

Paramahamsa Vishwananda também seguiu a regra 

da quarentena autoimposta depois do Seu regresso 

https://paramahamsavishwananda.com/
https://www.facebook.com/ParamahamsaVishwananda/
https://www.facebook.com/ParamahamsaVishwananda/


7 
 

da Índia. Fomos então autorizados a ir individualmente receber darshan de Hanuman, a 

partir das 7h00. 

Durante o satsang, o Guruji mencionou novamente a história de Hanumanji, e como ele Lhe 
apareceu quando esteve na Índia pela primeira vez.  
Foi uma viagem a Mysore com alguns devotos numa carrinha, quando de repente, saído do 
nada, apareceu um enorme macaco branco (Hanumanji) e ficou parado no meio da estrada 
totalmente escura. O motorista conduziu à volta da grande figura e parou na berma da 
estrada, mas nessa altura ele já tinha desaparecido. Alguns dos passageiros estavam a 
dormir e acordaram com isto, e Hanuman surgiu apenas naquele momento. 

Então, o Guruji lembrou-se de um sonho que teve em criança. Ele estava a andar numa rua 
cheia de luz e na berma da rua estavam mãos de demónios que O queriam agarrar. 
Hanuman estava mesmo atrás Dele. Ele lutou contra os demónios, afugentando-os, e disse-
Lhe: “TU, continua, continua…” 

O Guruji também mencionou que algumas pessoas tinham entoado 108 Hanuman Chalisas 
nesse dia. Os quarenta versos do Hanuman Chalisa testemunham a humildade e a glória de 
Hanuman, o seu poder, força e devoção.  Ele está sempre pronto a ajudar aqueles que o 
procuram, para os inspirar e permanecer ao seu lado, especialmente em tempos difíceis. 

Enquanto macaco, Hanuman representa o facto de que qualquer um pode chegar a Deus. 
Enquanto Filho do Vento, é o patrono do pranayama. Hanuman também simboliza o espírito 
humano, que pode ser levado para níveis mais elevados de consciência, através da 
devoção profunda (bhakti). Hanuman podia tornar-se muito pequeno e muito grande. Um 
Bhakta, alguém que adora a Deus, pode ser muito humilde. Mas também está disposto a 
assumir responsabilidades. No serviço a Deus, ele cresce para além de si mesmo. A fé 
pode mover montanhas (fonte: Internet). 

 

Narasimha Chaturdashi, 6 de maio de 2020  

Paramahamsa Vishwananda: “Este é o nosso primeiro evento após o confinamento!” 
 
Tínhamos 50 lugares disponíveis para os convidados fazerem parte da audiência ao vivo 
deste evento que foi transmitido em direto, a partir de Shree Peetha Nilaya. 
 
Protetor Misericordioso                             

Narasimha Chaturdasi é o Dia do Aparecimento do 
Senhor Nrsingadev, que é o protetor mais 
misericordioso dos Seus devotos. Embora Ele pareça 
feroz na Sua forma ugra, na realidade é o mais doce de 
todos, para aqueles que se entregam a Ele. Nrsingadev 
restabelece o equílibrio, elimina toda a escuridão, limpa 
e purifica a mente da negatividade. O mundo precisa 
da Sua energia, da Sua graça e do Seu poder.  

“O Senhor mostra a Sua forma mais poderosa e esta 

forma ugra (feroz) para matar a raiva, o orgulho, o 

egoísmo no nosso interior, mostrando que Ele está 

acima de tudo isto.”    Paramahamsa Sri Swami Vishwananda 

“Se o Senhor Narasimhadev pôde sair do pilar, o 

vosso coração é mais suave do que aquela pedra, 

Ele também poderá sair facilmente do vosso 

coração.” Guruji (Discurso após o Narasimha Chaturdasi) 
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Yajna a Maha Lakshmi, 16 e 17 de maio de 2020 

 Nesta ocasião, em Shree 

Peetha Nilaya, tivemos o prazer 

de receber convidados para 

estadias com dormidas, pela 

primeira vez depois do centro 

estar fechado por mais de dois 

meses.  

Os convidados juntaram-se a 

nós para este auspicioso 

yajna, a cerimónia de fogo 

sagrada, para venerar a Mãe 

Divina e expressar gratidão 

por tudo o que Ela faz. O 

Yajna a Maha-Lakshmi é um 

ato de veneração e amor, celebrando a Sua grandiosidade e serviço à humanidade. 

 

Um yajna é uma antiga cerimónia 

Védica de fogo, em que se colocam 

oferendas num fogo sagrado, que é 

praticada há milénios. A cerimónia de 

fogo purifica emoções, queima 

conflitos não resolvidos e 

preocupações, e faz-nos sentir mais 

leves, mais livres e mais abertos 

interiormente. Quando nos focamos 

em largar, o fogo alivia as nossas 

tensões.  

Maha-Lakshmi é a Mãe Divina e a 

eterna consorte do Senhor Narayana. 

Ela providencia tudo para os Seus 

filhos. Pela Sua misericórdia, protege-

os e concede os benefícios da 

abundância espiritual e material a 

todos aqueles que Lhe rezam com 

sinceridade.“Maha-Lakshmi cria 

equilíbrio, unindo o vosso corpo, 

mente e espírito, para que possam 

avançar no vosso caminho espiritual.” 
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda 

Estamos gratos a Maha-Lakshmi 

(Mãe Divina), por tudo o que Ela nos 

deu e por tudo o que nos é permitido 

largar. 
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Estado atual em maio de 2020: 

Sábado, 13 de junho, 7h00 – Jayanti de Paramahamsa Vishwananda de 2020 -  

Mais uma vez, o nosso amado Gurudev celebrou o Seu Dia do Aparecimento, com a família 

Bhakti Marga, na Sua casa, em Shree Peetha Nilaya.  

Sabiam que? 
 
Paramahamsa Vishwananda nasceu realizado em Deus, a 13 de junho de 1978, na bela 
ilha das Maurícias, na Costa de África. Quase imediatamente, as pessoas puderam ver que 
Ele era alguém especial. Mesmo quando era muito jovem, gostava de cantar os Nomes 
Divinos e de inspirar todos ao Seu redor a amar Deus. Na verdade, sempre foi um exemplo 
vivo da Bhakti Marga, o caminho da devoção. 
 
Domingo, 5 de julho, das 7h00 às 23h00  

Gratidão pelo Guru 
O Gurupurnima é o dia em que veneramos o nosso amado Satguru, Paramahamsa Sri 
Swami Vishwananda.  
“O objetivo do bhakta é alcançar a graça do guru, guru-kripa. Com guru-kripa, ele é elevado 
e obtém todos os dons, todas as realizações, toda a abundância e mesmo a libertação.” 
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda 
 
Sabiam que? 

O Gurupurnima foi originalmente celebrado em memória do grande sábio Veda Vyasa. Ele 

foi uma Encarnação divina do Senhor, que compilou os quatro Vedas, escreveu os 18 

Puranas principais, o Mahabharata e o Srimad Bhagavatam. Foi estabelecido como um dia 

para venerar o Guru que, de forma magistral, guia os Seus devotos aos Pés de Lótus do 

Senhor. 

 

Queridos Amigos da Família Bhakti Marga 

Os nossos corações estão ligados ao Guruji. Servi-Lo é o desejo de todos nós. Servir Deus 

é servir o próximo. Através do vosso apoio, o Centro Bhakti Marga Shree Peetha Nilaya 

tornou-se um lugar animado e acolhedor para pessoas de todo o mundo. Um lugar espiritual 

para jovens e idosos, onde todos podem aprofundar o seu relacionamento pessoal com 

Deus. Agradecemos pelo vosso apoio financeiro contínuo à Bhakti Marga! 

Esperamos ver-vos a todos no Just Love Festival, no início de setembro!   

Muito amor 

Anjushri and Urmilaavati 

friends@bhaktimarga.org 

https://www.justlovefestival.org/ 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview 

mailto:friends@bhaktimarga.org
https://www.justlovefestival.org/
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview

