
 


16 de outubro de 2018 

Prezados Amigos, 

Saudações do Departamento de Centros! Em tempos recentes, têm chegado ao nosso conhecimento 

relatos dos desafios pelos quais o Brasil vem passando e de como esses problemas têm adentrado 

alguns de nossos Centros, Grupos e Círculos de Meditação na forma de discussões de cunho político 

ou sobre outros tópicos polêmicos. Alguns de vocês nos relataram o quanto esse comportamento tem 

afetado o sentimento de harmonia, paz e espiritualidade de seu grupo – que até então era considerado 

um “porto seguro” ou “refúgio” das tribulações do mundo – e pediram nossa orientação sobre como 

lidar com essa situação dentro das dependências do Grupo de Meditação, inclusive em grupos de 

WhatsApp e Facebook ligados a eles. Gostaríamos de recordar-lhes que o propósito dos Centros, 

Grupos e Círculos de Meditação da Self-Realization Fellowship é o de reunir as almas sinceras para meditar 

juntas e também de servir à obra da Self-Realization Fellowship na disseminação dos ensinamentos de 

Paramahansa Yogananda. Nos recintos de nossos grupos não deve haver espaço para divisionismo, 

discussões partidaristas e outras atitudes que semeiem discórdia e afastem os membros de nossa família 

espiritual da finalidade com que essas instituições foram criadas – de ajudar os devotos a “estabelecer 

uma harmonia interior com sua alma e com Deus” – e pedimos a todos que abstenham-se dessa 

conduta nas dependências do Centro, Grupo ou Círculo de Meditação.  

Aproveitamos essa oportunidade para compartilhar com vocês a seguinte mensagem de inspiração e 

orientação de nossa amada presidente Sri Daya Mata:  

“Nós devemos perceber, como Cristo disse, que o nosso reino não é deste mundo. Ele 

está além deste reino mundano – é onde estão os seres divinos, onde estão os grandes 

santos e mestres.  Quantas vezes eu vi Paramahansaji em seu quarto de repente ficar 

muito quieto e absorto. Alguns de nós tivemos o privilégio, nessas ocasiões, de sentar a 

seus pés e meditar com ele. Ao abrir seus olhos, ele falava daquele outro mundo: ‘Você 

vê este mundo finito? Ele é tão imperfeito. Se você pudesse ver, como eu vejo, aquele 

grande mundo além deste – cheio da luz e da alegria de Deus.’  Meus queridos, seu reino 

também não é deste mundo. Não percamos a consciência do nosso verdadeiro reino; 

não gastemos todo o nosso tempo e atenção nas coisas deste mundo, porque um dia 

haveremos de deixá-lo. 

“A paz e a harmonia tão urgentemente procuradas por todos não podem ser obtidas de 

coisas materiais ou de qualquer experiência exterior; isto simplesmente não é possível. (...) 

O segredo de trazer harmonia para as circunstâncias externas de sua vida é estabelecer 

uma harmonia interior com sua alma e com Deus. 



“Quanto mais a humanidade se esforçar para alcançar esse estado, mais as crises que 

ameaçam o nosso mundo diminuirão. Mas temos que perceber que esta terra nunca será 

perfeita, porque este não é nosso lar permanente. (...)  

“Deus é eterno e nós também somos. Seu universo vai continuar com seus altos e 

baixos. Cabe a nós colocarmo-nos em harmonia com Suas leis da criação. (...) Em última 

análise, a salvação de cada um de nós depende totalmente de nós mesmos – de como 

encaramos a vida; como nos comportamos; se conduzimos nossa vida com honestidade, 

sinceridade, respeito pelos outros e, acima de tudo, com coragem, fé e confiança em 

Deus. Ela se torna simples se nos concentrarmos no amor a Deus.” 

Saibam que estamos orando para que o nosso Divino Amigo e Protetor, que ampara cada um de nós em 

Seu cuidado, abençoe todos os seus esforços para avançar com confiança e coragem, à medida que usem 

o poder de seus pensamentos positivos e de sua vontade divinamente energizada para auxiliar os que 

estão à sua volta. 

Em amizade divina, 

SELF-REALIZATION FELLOWSHIP  

 

Departamento de Centros 


