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Centro do Rio de Janeiro
Boletim Trimestral • Ano 2018 • Jan • Fev • Mar

Destaques do trimestre
Programe-se:
05/01
13/01
31/01
06/03
10/03

-

Comemoração do aniversário de Paramahansa Yogananda às 19h30
Meditação longa de Paramahansa Yogananda às 9h30
Aniversário de Sri Daya Mata
Celebração do Mahasamadhi de Paramahansa Yogananda
Celebração do Mahasamadhi de Swami Sri Yukteswar

Afirmações
de cura

« Pai Celestial, eu raciocinarei, eu
quererei, eu agirei; mas guia Tu
minha razão, minha vontade e
minha atividade para a coisa certa
que devo fazer. »

Confira sempre a nossa programação no site: www.riosrf.org

Serviços de Leitura
Janeiro
Dia 06 - Kriya Yoga – O caminho da Bem-aventurança para Deus / A iniciação de Pratap Chatterji
Dia 21 - Fé, Crença e Sabedoria / Sri Yukteswar e o estudante das escrituras
Dia 28 - O poder que ilumina o caminho / O santo que transcendeu as limitações do espaço

Fevereiro
Dia 03 - Três tipos de Céu / A cura de um filho malvado
Dia 17 - Leis Vitais de Saúde / O Cobertor negro
Dia 24 - Como os ativos ocidentais podem alcançar a realização divina / A opinião de Sri Yukteswar
sobre a renúncia

Março
Dia 03 - A necessidade da religião / Minha fidelidade ao caminho da meditação
Dia 17 - Como ser feliz à vontade / O homem que encontrou a alegria sempre nova
Dia 24 - A consciência cósmica dos santos / Deus escolhe aqueles que O escolhem
Dia 31 - O Verdadeiro Significado da Ressurreição / O Mestre que despertou do Sono da Morte

Horários dos Serviços
Sábado* (Abertura do Centro: o portão só abrirá às 14h45)
15h às 15h50 - Meditação em grupo
16h às 17h - Serviço de Leitura
17h - Atendimento na Secretaria, Tesouraria, Biblioteca e Loja
Terça-feira: Serviço de Meditação Longa
18h30 às 18h50 - Exercícios de Energização
18h50 às 21h15 - Meditação em grupo
Intervalos: 19h30 e 20h15
Terça-feira: Serviço de Meditação Dirigida
4ª Semana do mês
18h30 às 18h50 - Exercícios de Energização
18h50 às 21h15 - Meditação em grupo dirigida
Intervalos: 19h30 e 20h15
Quarta-feira: Leitura do Bhagavad Gita
1ª e 3ª semana do mês
19h às 19h30 - Meditação individual
19h30 às 20h30 - Leitura

Quinta-feira: Serviço de Oração
1ª e 3ª Semanas do mês
18h30 às 19h25 - Meditação individual
19h30 às 20h20 - Serviço de Oração
20h20 - Atendimento na Secretaria, Tesouraria, Biblioteca e Loja
Quinta-feira: Serviço de Meditação
2ª, 4ª e 5ª Semanas do mês
18h30 às 18h50 - Exercícios de Energização
18h50 às 19h25 - Meditação individual
19h30 às 20h20 - Serviço de Meditação
20h20 - Atendimento na Secretaria, Tesouraria, Biblioteca e Loja
Domingo: Meditação Longa
1º Domingo do mês
9h às 9h20 - Exercícios de Energização
9h30 às 13h - Meditação com intervalos de cânticos

Fica comigo, Senhor
Se prisioneiro da solidão
Ou no céu do isolamento jubiloso;
Se amarrado pelas correntes do trabalho duro
Ou descansando ociosamente na paz do
descanso merecido,
Não me importo,
Se Tu estás comigo.

Se Tu estás na fábrica,
Prefiro isso ao Céu sem Ti.

Se na mesquita, igreja ou templo,
Pouco importa,
Se eu não amar Tua casa e seu credo
Mais do que a Ti.

Se nas grutas do Himalaia
Ou no metrô apinhado,
Se nas selvas do Hindustão
Ou da vida moderna
Onde quer que eu vá,
Ensina-me a descobrir-Te
Em todos os Teus recantos secretos
Este, oeste, norte e sul,
Em todo lugar.

Nas rodas girando nas fábricas
Desejo sentir o pulsar e o marchar da Tua vida.

Paramahansa Yogananda

Participação de todos é fundamental para realização da Convenção

Gravação do novo CD do Centro do Rio

Encontros do Grupo de Jovens Adultos

Gurujinho é presença
certa na campanha

O grupo de Jovens Adultos se reune mensalmente para discutir a aplicação dos ensinamentos do Mestre na vida diária,
criando um lugar para apoiarmos o crescimento espiritual uns dos outros. A cada mês temos um tema diferente, e o
encontro é composto por cânticos devocionais, breves meditações e leitura de textos trazidos pelos participantes. Venha
participar conosco de momentos de comunhão espiritual e alegria sempre nova!

Atividades
• Escola de Meditação para Crianças
A Escola de Meditação está em recesso e retornará a suas atividades no dia 3 de março. A iniciativa
atende a crianças de 3 a 12 anos e adolescentes até os 17 anos. Funciona no conjunto de salas no
andar térreo, no primeiro e terceiro sábado de cada mês, no horário do Serviço de Leitura.
• Oficina de Música
A Oficina de Música voltará às suas atividades no primeiro sábado de março, dia 3,
começando por volta de 17h30min e terminando por volta das 19h.

20/01 - Encontrando a Paz e o Equilíbrio Divinos, por Sri Daya Mata (Duração: 38min)
24/02 - A Abordagem Pessoal de Deus, por Brother Bhaktananda (Duração: 65min)
24/03 - A Sabedoria do Bhagavad-Gita, por Brother Anandamoy (Duração: 70min)
As sessões acontecem aos sábados, por volta das 18h, após o Serviço de Leitura
Mantenha-se informado sobre possíveis mudanças nesta programação, consultando regularmente nosso site: www.riosrf.org

A Self-Realization Fellowship é uma organização religiosa sem fins lucrativos. O Centro do Rio de Janeiro depende de
donativos para a sua sobrevivência. Nossa colaboração, como devotos, é muito importante para que a obra de nosso
Gurudeva possa frutificar cada vez mais, levando a todos a sua mensagem libertadora.

