www.riosrf.org

Centro do Rio de Janeiro
Boletim Trimestral • Ano 2018 • Out • Nov • Dez

Destaques do trimestre
Programe-se:
22/11
02/12
15/12
31/12

–
–
–
–

Afirmações
de cura

Comemoração de Ação de Graças - 19h30 (5ª feira)
Confraternização de Fim de Ano - 9h (domingo)
Meditação Longa de Natal - 9h30 (sábado)
Ano Novo com o Guru - 20h (2ª feira)

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

Desde o começo do alvorecer,
irradiarei minha alegria, hoje,
a todos que encontrar. Serei,
mentalmente, a luz do sol para
todos os que cruzarem meu
caminho neste dia.

Serviços de Leitura
Outubro
Dia 06 - O mais elevado conceito do homem sobre Deus / A devota que não conseguiu
encontrar um esconderijo
Dia 13 - Percebendo Deus na vida diária / Alô companheiro de brincadeiras, aqui estou!
Dia 20 - Lealdade: a lei suprema / O inestimável auxílio de um verdadeiro Guru
Dia 27 - A Luz da Verdade Eterna / A percepção da Verdade

Novembro
Dia 10 - A arte do canto devocional / Cante para Deus e não para os homens
Dia 17 - Modos de vencer o nervosismo / Dois encontros com Babaji
Dia 24 - Como se libertar da escravidão dos hábitos / A verdadeira liberdade

Dezembro
Dia 01 - A universalidade da religião / O interesse de Babaji pelo Ocidente
Dia 08 - A alegria de viver / A descoberta do verdadeiro Ser
Dia 22 - Comemore o Natal no silêncio da alma / Mensagem de Natal para estudantes e amigos
Dia 29 - Controle seu destino no Ano Novo / O uso da vontade divina

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
Quarta-feira: Leitura de A Segunda Vinda de Cristo
2ª e 4ª semana do mês
19h às 20h

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

*A SRF recomenda o serviço de leitura de Sábado para os que vão
pela primeira vez, com exceção do dia de cerimônias especiais.
Consulte a agenda no site.

A promessa do Guru
Não sinta desânimo e cansaço. Ao contrário, procure servir à Mãe Divina, mesmo se
houver guerra, doença e morte dançando ao seu redor. Isto é o segredo da vitória
sobre a ilusão e as dificuldades. Mesmo se sentir-se arrasada, não desista. Seja uma
sanguessuga divina – ancorada na sabedoria apesar de despedaçada. Uma vida
tranquila não é uma vida vitoriosa. Eu lhe darei bastante bom karma para conseguir se
livrar das dificuldades. Sempre lhe perdoarei e também sempre lhe estenderei a mão
cada vez que cair. Procure incessantemente vencer então, não apenas a ajudarei sem ser
percebido, mas tambem
́ , em forma visível, através dos que estão aqui, daqueles que
conhecem seu eu interior e a amam profundamente. Estas pessoas sabem o que eu
penso das suas qualidades espirituais.
Trecho da carta foi escrita por Paramahansa Yogananda a Ananda Mata em 24 de
julho de 1940

Visita Monástica 2018
Entre os dias 2 e 4 de novembro receberemos a visita de três monges da Self-Realization Fellowhip. Brother Devananda e
os Bramacharis Francesco e Daniel virão dos Estados Unidos com o objetivo principal de iniciar devotos na Kriya Yoga. A
visita será acompanhada de atividades como palestras, satsangas, revisões de técnicas, entre outros. O evento será realizado
no Hotel Windsor Florida e para participar, basta se inscrever diretamente pelo site: www.riosrf.org.

Confraternização de fim de ano
Como já é tradição, nossa confraternização de fim de ano acontecerá no primeiro domingo de dezembro, dia 2, a partir
das 9h30, no próprio Centro do Rio de Janeiro, na Rua Paissandu, 313. Traga um prato de comida vegetariana. Todos estão
convidados!

Ano Novo com o Guru
Uma grande novidade para 2018 – mais precisamente para o último dia do ano – é realização do nosso primeiro Ano Novo
com o Guru. A ideia é que entremos em 2019 reunidos no Centro do Rio e irmanados na egrégora luminosa de Guruji.
Haverá meditação longa, kirtan e confraternização. O Centro estará aberto a partir das 20h do dia 31 de dezembro e o
encerramento está previsto para 01h do dia 1º de janeiro. Acompanhe mais detalhes em nosso site, mural e avisos. Sinta-se
convidado desde já.

Atividades
• Escola de Meditação para Crianças
A Escola de Meditação atende crianças de 3 a 12 anos. Funciona no primeiro e terceiro sábado de cada mês, durante o horário
do Serviço de Leitura, a partir das 16h. Em 2018, as aulas vão até o dia 1º de dezembro e serão retomadas em março de 2019.
• Grupo de Jovens Adultos (para quem tem entre 18 e 39 anos)
Ocorre no segundo sábado do mês, após o Serviço de Leitura. Eventualmente, as datas podem mudar de acordo com a
programação do Centro. Acompanhe pelos avisos.
• Oficina de Música
Nos meses de outubro, novembro e dezembro, a oficina de música será realizada a cada primeiro
sábado do mês, sempre após o Serviço de Leitura. Acompanhe pelos avisos as confirmações.

27/10 - Desenvolver uma Invencível Vontade (Developing an Unconquerable Will)
de Bro. Achalananda Duração: 50 minutos
24/11 - Buscando o Supremo Amor do Mundo (Seeking the Greatest Love in the World)
de Sri Daya Mata – Duração: 58 minutos
22/12 - Abrindo-se para o Amor de Deus na Meditação (Opening to God´s Love in Meditation)
de Bro. Anandamoy – Duração: 61 minutos
As sessões acontecem aos sábados, por volta das 18h, após o Serviço de Leitura
Peça as Lições da SRF para estudo pelo site: www.riosrf.org/licoes-e-estudos
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.

