1

AMIGOS DA BHAKTI MARGA
NEWSLETTER DE OUTUBRO DE 2020

É DEUS E DEUS É ESSE AMOR QUE NOS UNE UNS AOS OUTROS. É
ESSE AMOR QUE CRIARÁ UNIDADE.
Essa ligação é mais forte quando focamos a nossa mente nisso. Rezo ao
Senhor Ganesha para que remova todos os vossos obstáculos – na vossa
mente, na vossa vida e neste mundo – e para que todos possam viver em
paz.
JAI GURUDEV! BÊNÇÃOS PARA TODOS!
Paramahamsa Vishwananda, discurso do Darshan de 20 de agosto de 2020
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Qual é o sentido da vida?
Prefácio
Uma vez que estamos autorizados a receber, novamente, visitantes no Ashram, hóspedes
de perto e de longe podem vir a eventos com Paramahamsa Vishwananda, na tenda e no
templo, ou desfrutar de um fim de semana relaxante, em Shree Peetha Nilaya.
Durante os dias mais quentes de verão e de
outono, a área exterior do Ashram convidavos a cantar, brincar e conversar juntos. Se
procuram paz e sossego, encontrá-los-ão
no Jardim das rosas e de Satsang (que
pôde ser tão bem preparado com a ajuda
dos fundos dos FoBM). Os belos arredores,
com bosques e prados, convidam-vos
também a fazer caminhadas.
Nestes belos lugares relaxantes, as muitas
regras, como máscaras obrigatórias,
distanciamento
e
outras
restrições,
dificilmente afetam o vosso bem-estar.
Faz-me lembrar a abertura oficial do Centro Bhakti Marga há sete anos, em maio de 2013,
quando escrevemos na carta de convite aos nossos amigos:
Estamos muito felizes e gratos por vos informar que o Centro Bhakti Marga de
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, Shree Peetha Nilaya, em Heidenrod, Springen,
pode agora ser aberto oficialmente. A partir de agora, podemos acomodar os nossos
visitantes no Centro.
Enquanto “Amigos da Bhakti Marga”, contribuíram muito para esta abertura, através do
vosso valioso apoio financeiro, dos vossos pensamentos de apoio e do vosso amor.
O nosso objetivo é oferecer-vos um lugar, durante as vossas visitas, onde se sintam
seguros e em casa, e onde o vosso relacionamento com o Divino possa crescer. No
entanto, ainda estamos dependentes da vossa ajuda financeira, porque a manutenção do
Centro Internacional Bhakti Marga e as suas próximas renovações são dispendiosas. Com a
vossa adesão como FoBM, concordaram em pagar uma mensalidade regular de, pelo
menos, 10€. Do fundo dos nossos corações, agradecemos a todos os membros que
cumprem essa promessa!
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Este ano, infelizmente, tivemos de recordar a muitos membros a sua promessa, nem
sempre com sucesso. Isso significa que temos de ocupar mais tempo administrativo nisso,
quando poderíamos estar a criar novos programas e ofertas para vocês!
O equilíbrio entre dar e receber é importante. Por isso, enquanto Amigos da Bhakti Marga,
têm certas vantagens, por exemplo, o cartão de membro, que vos dá um desconto de 10%,
ao longo do ano.
Estamos todos no caminho espiritual, Bhakti Marga, o caminho do amor e da confiança, que
Paramahamsa Vishwananda nos ensina. A confiança é mútua. Confiam no Guruji e nós
confiamos em vocês, para se lembrarem de apoiar financeiramente a Bhakti Marga, numa
base regular.
No website dos FoBM https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview encontrarão três
formas de pagar a vossa quota de membro:
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
Se tiverem alguma dúvida, sobre o vosso número de membro, que está impresso no vosso
cartão de membro, por favor contactem friends@bhaktimarga.org.
Informem-nos também, caso pretendam terminar a vossa adesão, suspendê-la
temporariamente ou alterar a quota de membro: friends@bhaktimarga.org.

1. Newsletter de Ano Novo e presente do Guruji de 2020
•

Presente do Guruji

O presente abençoado pelo Guruji será enviado este ano, por correio, com a carta
anual.
Esta carta será o único documento FoBM enviado por correio. Todas as outras informações
serão enviadas por email. O envio postal será efetuado em meados de novembro, para que
as cartas cheguem a tempo a todos os países.
É por isso que vos pedimos:
•

Importante: Informem-nos por email, o mais tardar até meados de outubro, se a
vossa morada, nome ou nome espiritual tiver mudado: friends@bhaktimarga.org.

•

Somente se tivermos a vossa morada completa, primeiro e último nome, rua com
número de porta, cidade, e código postal da vossa cidade e país, é que a carta pode
ser enviada.

•

Todos os membros FoBM, que não tenham morada, podem levantar o seu
presente em Shree Peetha Nilaya, com a Urmilaavati ou a Anjushri.

•

Por favor, certifiquem-se de que transferiram regularmente as vossas
contribuições mensais prometidas. Em caso de dúvida, por favor, perguntem à
Urmilaavati ou à Anjushri, através de email para friends@bhaktimarga.org

•

Informem-nos, o mais tardar até ao final de outubro, se quiserem levantar a vossa
carta pessoalmente em Shree Peetha Nilaya.

•

Para qualquer questão, podem enviar-nos um email para friends@bhaktimarga.org
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2. Presente do Guruji do ano passado, 2019
•

Infelizmente, ainda nem todos os membros conseguiram levantar o seu presente,
porque o Centro permaneceu fechado, durante muito tempo. Mas não se
preocupem: os presentes ainda estão à vossa espera!

Infelizmente, não podemos enviar os presentes de 2019.
•

É melhor levantarem o presente pessoalmente. Se tal não for possível, sugerimos o
seguinte:
o Peçam a amigos ou familiares do vosso país, que venham a SPN, para vos
levar o presente. Escrevam-nos o nome dessa pessoa, e digam-nos qual o
presente que ele ou ela vos devem levar. Por favor, deem-nos o vosso nome
e número de membro.
o Caso façam uma encomenda online na BM Shop, o presente pode ser
enviado com a vossa encomenda. Por favor, informem-nos com
antecedência sobre a data da vossa encomenda, e deem-nos o vosso nome,
a morada de envio da vossa encomenda e, se possível, o vosso número de
membro.

São as quatro formas de Vishnu, que o Guruji escolheu para vocês, na Índia.
A descrição e imagem podem ser encontradas na Newsletter FoBM, de março de
2020.
➢
➢
➢
➢

Balaji (Venkateshwara)
Balaji (uma Form de Maha Vishnu) com Ashta Lakshmi
O Senhor Balaji com a Tilak Vaishnava como Prabhavali
O Senhor Padmanabha

3. Revisão
5 de julho de 2020: Gurupurnima
O Gurupurnima foi
o dia em que
homenageamos o
nosso amado
Satguru,
Paramahamsa Sri
Swami
Vishwananda,
juntamente com
200 convidados.
Depois do gurupuja, que foi
celebrado no
relvado junto ao
Templo, a cozinha
mimou-nos com um banquete delicioso de vários pratos.
O discurso magnífico do Guruji encerrou a cerimónia festiva.
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As Suas palavras encheram os nossos corações com gratidão e grande amor, por todas as
bênçãos que Ele derramou sobre nós, e por toda a Sua orientação que temos a sorte de
experienciar todos os dias.
17 a 19 de julho de 2020: Seminário de Sri Yantra na tenda:
Durante este workshop muito especial de três dias, Paramahamsa
Vishwananda levou os 200 participantes, passo a passo, através dos
nove níveis do Sri Yantra. Ele revelou os vários devas que residem
na forma e explicou como cuidar e posicionar adequadamente o
yantra, para manifestar os maiores benefícios.

“Venham e relaxem no Ashram!”
foi a oferta especial entre 21 de julho e 9 de agosto
de 2020, e esteve esgotada.
Estes dias de relaxamento deram às pessoas tempo e
espaço para encontrarem o seu self interior e para se
acalmarem, para usufruírem das ofertas do Ashram e
se conectarem com pessoas com a mesma linha de
pensamento.

1 a 9 e 14 a 23 de agosto de 2020: Duas semanas de Bhakti Sangha para a juventude!
Estes incríveis acampamentos espirituais de verão são uma forma perfeita para a juventude
conhecer amigos, de todo o mundo, com a mesma linha de pensamento e que estão
empenhados em crescer espiritualmente e viver uma vida espiritual. Os jovens
experienciam a Bhakti Marga de uma forma variada e alegre, enquanto o conhecimento é
partilhado e aprofundado em conjunto. O Guruji acompanhou frequentemente os jovens em
passeios e em japa walks à volta do Ashram. Cuidou das suas preocupações com
compreensão e, à noite, respondeu a questões no Jardim de Satsang.
Este ano, 39 raparigas e 28 rapazes aproveitaram esta grande oportunidade. Infelizmente,
13 jovens de certos países, que também queriam participar, não o puderam fazer, porque a
Bhakti Marga teve de cancelar o seu registo, devido a restrições de viagem Covid.

12 e 13 de agosto de 2020, Krishna Janmasthami
Na tarde de 12 de Agosto, no grande relvado junto ao
Templo, foram celebrados 108 Yagnas, em honra do
aniversário de Krishna.
Às 22h00, todos vieram à tenda para ver o teatro sobre
os três primeiros Alvars e a lila de Krishna, enquanto
criança.
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O excelente desempenho dos devotos de SPN foi transmitido em livestream especialmente
para os Amigos da Bhakti Marga. Aceitando o convite para vê-lo ao vivo, sintonizaram-se
150 membros de todo o mundo.
Seguiu-se a celebração do aniversário, propriamente dita, o Krishna Janmashtami, no
Bhutabhrteshwarnath Mandir, com o Guruji e 200 participantes. As festividades duraram até
de madrugada.

13 de agosto de 2020: Palestra de Paramahamsa Vishwananda sobre Bala Krishna
Durante este evento muito especial na tenda, Paramahamsa Vishwananda deu uma
palestra durante várias horas, sobre a vida e as vivências divinas do Senhor Krishna, e a
Sua vitória sobre os demónios.
Cada demónio representa uma qualidade negativa, que também
devemos reconhecer e transformar no nosso interior.
Bala Krishna, ou literalmente “Criança Krishna”, é a forma doce do
Senhor Krishna, como o pequeno querido de Vrindavan, que
costumava conquistar os corações das Gopis e dos Gopas, com as
suas partidas travessas, o som da Sua flauta e as Suas atividades
extraordinárias.
Encontrarão a vida do Senhor Krishna com os comentários do Guruji
em The Essence of Shreemad Bhagavatam, Capítulo 10 (em inglês).

22 de agosto de 2020: Ganesha Chaturthi
Ganesha Chaturthi assinala o Dia do Aparecimento do Senhor Ganesha. O Senhor
Ganesha é a divindade com cabeça de elefante, também conhecido como aquele que
concede sucesso e remove obstáculos. Ele é o Senhor da Mente e representa a inteligência
e a sabedoria. Para comemorar o Dia do Aparecimento de Ganesha, fizemos orações
especiais a Ganesha, pujas, abishekams e bhajans, durante as nossas orações da manhã.
Com 65 participantes, também partilhámos algumas das suas lilas no satsang.
26 August, 2020: Radhashtami
Radharani é conhecida como a Rainha de Vrindavan e a gopi mais amada de Krishna.
Expandimos o nosso serviço de oração diário para celebrar este dia auspicioso com pujas
especiais, abhishekams, bhajans e satsang,
glorificando Srimati Radharani.
Uma vez
por ano,
no Radha
Ashtami
podem
admirar
os Pés de
lótus de
Radha.
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Orações da Manhã de 26 de agosto de 2020:
Satsang do Swami Revatikananda: 37:25 Guruji a cantar Bhajans: 1:32:37
https://youtu.be/oyza920KFdw
01 de setembro de 2020: Celebração surpresa! Paramahamsa Vishwananda realizou um
puja especial ao Sudarshana Chakra, na celebração do Chaturdashi de Ananta
Padmanabha! https://youtu.be/cf1bcSxZ6tc

4 a 6 de setembro de 2020: Just Love Festival https://www.justlovefestival.org/memories
Este ano o nosso Just Love Festival teve um sentimento mais íntimo, como um retiro, mas
ainda assim esteve repleto de Amor Divino, e de muito tempo
com Paramahamsa Vishwananda!

20 a 27 setembro de 2020: Retiro de Silêncio com Paramahamsa Vishwananda em
Umbria, Itália

4. Antevisão
Datas de Eventos de outubro a dezembro de 2020: Sem garantia!
De acordo com a situação atual, ainda não é certo quais os eventos que realmente poderão
ser realizados.

8
Por favor, certifiquem-se de que consultam o calendário, em https://www.bhaktimarga.org/
onde podem ser encontradas alterações e aditamentos de curto prazo.
Outubro/ Novembro/ Dezembro de 2020
5 de outubro:

Começa a Semana de País da República Checa, Eslováquia e
Hungria

15 de outubro:

Sri Shirdi Sai Mahasamadhi

17 a 25 outubro:

Navaratri

14 de novembro:

Diwali

26 de novembro:

Tulsi Vivaha

28 a 29 de novembro:

Noite Kartik

30 de novembro:

Dia de Mahavatar Babaji

6 de dezembro:

Celebração de São Nicolau

7 de dezembro:

Começa a Semana de País da Polónia, Finlândia, Holanda,
Bélgica (Flamengo) e América do Norte (EUA, Canadá)

24 e 25 de dezembro:

Celebração do Natal

31 de dezembro:

Festa de Ano Novo, Kirtan

5. Agradecimento

Com o Guruji nos nossos corações estamos unidos mundialmente em amor como uma
família de Amigos da Bhakti Marga.
O nosso objetivo comum é difundir a mensagem de amor e unidade do Guruji, e servi-Lo.
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As vossas contribuições financeiras apoiam a Bhakti Marga a atingir esse objetivo. Graças à
vossa ajuda, o Ashram é um lugar onde as pessoas gostam de ir para mergulhar nas
vibrações divinas, partilhar experiências e expandir o seu conhecimento.
Conhecem pessoas com ideais semelhantes e encontram aconselhamento para muitas
questões da vida. Após este “retiro”, as pessoas regressam a casa recuperadas da vida
quotidiana e fortalecidas na fé e na confiança.
Agradecemos de todo o coração o vosso apoio ao Centro Internacional Bhakti Marga de
Paramahamsa Vishwananda - Shree Peetha Nilaya, em Springen, Alemanha!
Os membros que aderiram aos FoBM entre março e junho, não puderam utilizar o seu
cartão de membro devido ao encerramento do Ashram. Em agradecimento pelo seu apoio,
incluímos esses amigos com os seus nomes no Yagna matinal a Maha-Lakshmi. Assim,
desfrutaram das bênçãos da Mãe Divina, que escolheu Shree Peetha Nilaya como Sua
residência.
Temos o prazer de vos receber no Ashram como amigos valiosos na nossa família Bhakti
Marga!

Mataji Anjushri e Mataji Urmilaavati
Em nome de Shree Peetha Nilaya, Centro Bhakti Marga, Springen

6. Anexo: Dos arquivos do passado
Paramahamsa Vishwananda:
Satsang em Shree Peetha Nilaya, 6 de janeiro de 2012
Qual é o sentido da Vida?
Então, qual é o sentido da vida? Estão todos vivos, devem saber isso bem, certo? Porque
estão vivos? - Essa é uma pergunta muito interessante. Estão a viver, por isso devem saber
qual é o sentido da vida, e porque estão a viver.
Reparem, a vida tem um significado diferente para cada um. Claro, como estão no caminho
espiritual, para vocês o sentido da vida é diferente. Basicamente, é claro que no final o
supremo é alcançar o Divino. Não há nada mais. Mas antes de alcançar essa divindade,
antes de alcançar a graça de Deus, antes de realizar esse Amor, passa-se por muitos
significados.
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Para algumas pessoas, um carro significa a vida. Para algumas pessoas, uma casa significa
a vida toda. Para algumas pessoas, o cão significa a vida toda (…ou também um gato…
desculpem, esqueci-me do gato.) Mas é verdade. Vejam, o sentido da vida está onde quer
que se foquem. Num gato também, significa uma vida inteira. O sentido da vida depende de
onde o colocam. Se se focarem no Divino, irão alcançá-Lo. Foquem-se em alguém e, se
estiver destinado, irão conseguir essa pessoa. Foquem-se num carro, irão consegui-lo,
terão aquele carro, mas tudo isso dá-vos a mesma felicidade? Essa é a questão. Nem tudo
vos dá a mesma felicidade.
Um carro irá dar-vos muita alegria e felicidade no início, e depois disso muitas dores de
cabeça. Têm procurado toda a vida por um lindo parceiro, ok? Uma bela mataji - vocês
andam por aí, e no caminho, veem ali um homem bonito. De repente, o vosso coração
começa a bater… “bing, bing, bing”… e depois “Eu quero… Aquilo é meu… Ali, aquela é a
minha vida, a andar ali!” Ela fará de tudo para o ter, não é? Assim, aquela pessoa tornou-se
o sentido da vida, um momento curto. Porque digo um momento curto? Porque a mesma
alegria, que uma pessoa experiencia no início, não é experienciada sempre como a mesma
alegria. A alegria pode fazer o coração bater “ding, ding, ding”, e às vezes bater muito fraco.
Então, qual é o sentido da vida?
Automaticamente, cada um tem a sua própria perspetiva do que é a vida. Mas, na verdade,
a única perspetiva, o único sentido da vida do qual podem falar no final da vida, no final
desta encarnação, é este: quando deixarem este planeta, podem dizer que sim, fizeram
algo com a vossa vida. Se olharem para trás na vossa vida, fizeram algo? Porque um dia,
os anjos virão e perguntarão: “Deus enviou-te aqui. O que fizeste? Dá-me um relato disso.”
Nós damos a vida por garantida. As pessoas pensam que a vida é apenas para desfrutar.
Aproveitem… e voltam novamente. Isso depende. A vida é alegria. A vida é alegria, mas
têm de saber aproveitá-la, de verdade.
Então, quando os anjos pedem esse relato e dizem: “Conta-me…” Reparem, no que quer
que as pessoas façam aqui, há um equilíbrio entre crédito e débito. Vocês pensam que
possuem este corpo. Pensam que este corpo vos pertence. Na verdade, foi-vos dado.
Vocês estão a alugá-lo e um dia terão de pagar a renda por isso. Como pagam a renda? Ao
alcançar a meta. Para alcançar a meta, têm de a conhecer.
É por isso que, no início desta questão, disse que existem sentidos diferentes da vida. Se o
vosso objetivo é em direção à divindade, não há hipótese de não O alcançarem. Mas se o
vosso objetivo é em direção ao exterior, alcançarão o exterior. Mas saibam uma coisa: o
exterior e o interior são dois caminhos diferentes. Um é para baixo e o outro é para cima.
Então essa é a escolha. Claro, podem alcançar o Supremo na vossa vida, se sinceramente
O quiserem apenas a Ele. Mas enquanto a pessoa não deseja alcançar plenamente a
realização de Deus, não a alcançará.
Vocês praticam. Porque praticam? Para que Deus vos possa dar a graça e realmente fazer
com que O alcancem, não é? Para cumprirem o propósito. Mas, para isso, também têm de
realmente querer cumprir o propósito. Não podem simplesmente dizer “Sim, sim, quero
cumprir o propósito” e, no entanto, não fazem nada para cumprir esse propósito.
Muitas vezes, encontro pessoas que desejam alcançar Deus. Na verdade, é realmente
muito fácil. É a coisa mais fácil que podem fazer, mas muitas pessoas não o fazem. Ou
então as pessoas fazem-no, mas a mente não está realmente focada no que estão a fazer.
Se a vossa mente não está completamente focada no que estão a fazer, como podem fazer
algo na perfeição?
Então, esse é o propósito ou o sentido da vida.
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

