Self-Realization Fellowship
Founded in 1920 byParamahansa Yogananda
Novembro de 2018
Prezados amigos,
Temos o prazer de anunciar que discípulos monásticos da Self-Realization Fellowship visitarão São Paulo, nos
dias 17 a 19 de maio de 2019, e Salvador, nos dias 24 a 26 de maio de 2019, para se encontrar com membros e
amigos da família espiritual de Paramahansa Yogananda. Nesses fins de semana, haverá programas inspiradores,
aulas de meditação e iniciação em Kriya Yoga. Vejam, por gentileza, a programação completa no verso desta carta.
Aguardamos a participação de vocês nessa ocasião de amizade divina – uma maravilhosa oportunidade para
comungarmos com Deus e os Gurus e mergulharmos mais profundamente na compreensão e na prática dos
ensinamentos de Paramahansaji. Mesmo que não possam estar presentes durante todo o final de semana,
ficaríamos felizes se pudessem se juntar a nós em alguns desses eventos.
Vocês podem trazer familiares e amigos aos programas inspiradores, mas observem que quem quiser assistir às aulas
sobre as técnicas de meditação só será admitido mediante a apresentação do cartão de estudante da SRF ou de kriyaban.
Pessoas que vêm pela primeira vez e estejam interessadas em estudar os ensinamentos de Paramahansa Yogananda
poderão assistir a essas aulas desde que se matriculem para as Lições da Self-Realization Fellowship antes ou durante o
fim de semana em que se realizará o programa. Informações adicionais e formulários de pedido das Lições poderão ser
solicitados com antecedência à Sede Central através do nosso website ou durante o próprio evento.
É pela generosidade de vocês que podemos trazer eventos como este às almas do mundo inteiro que estão em
busca da verdade. E somos profundamente agradecidos por qualquer contribuição que possam oferecer – por meio
de seu grupo de meditação ou durante a visita monástica – para nos ajudar a prosseguir em nosso empenho de
difundir os ensinamentos de Paramahansa Yogananda.
Aguardamos sua presença. Quando nos reunimos nesses encontros especiais, a chama do amor de Deus pode ser
sentida de maneira tangível, acendendo nossa resolução de viver mais plenamente em Sua presença. Nosso Guru
disse: “Nosso objetivo é trazer Deus para nossa vida nacional, social e pessoal a tal ponto que sintamos o jorro da
presença divina fluindo continuamente por baixo da fonte de nossa existência. Essa deve ser a intenção de todo
aquele que busca a Autorrealização.” Que Deus e o Guru os abençoem sempre, guiando-os para a realização das
mais elevadas aspirações de sua alma.
Em amizade divina,

SELF-REALIZATION FELLOWSHIP
Sede Central

Brother Chidananda, President
INTERNATIONAL HEADQUARTERS: 3880 SAN RAFAEL AVENUE, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90065-3219
TEL: (323) 225-2471 • FAX: (323) 225-5088 • www.yogananda-srf.org
IN INDIA: YOGODA SATSANGA SOCIETY OF INDIA

São Paulo – 2019
Sexta-feira, 17 de maio
20h –
21h –

21h
22h

Palestra pública com meditação dirigida
Recepção informal

Sábado, 18 de maio
8h
10h
11h30
17h30

–
9h
–
11h
– 12h30
– 20h30

Meditação
Aula de revisão de técnicas I*
Aula de revisão de técnicas II*
Iniciação em Kriya Yoga**

Domingo, 19 de maio
8h
9h
10h30
15h

– 8h45
–
10h
– 12h30
– 16h30

Meditação
Serviço inspirador
Aula de revisão de Kriya Yoga**
Programa de encerramento

Local dos eventos:
Hotel Grand Mercure Vila Olímpia
Rua Olimpíadas, 205 – Vila Olímpia – São Paulo, 04551-000
Reservas por e-mail: GrandMercureSPVilaOlimpia@accor.com
Informe ao hotel que vai participar do evento da Self-Realization Fellowship (SRF).
As reservas do hotel não poderão ser feitas por telefone, mas SOMENTE por e-mail.
Para outras informações:
Telefones: 55 (11) 3871-1413 ou 55 (11) 99242-3759
E-mails: secretaria@srfsaopaulo.com.br ou visitamonges@srfsaopaulo.com.br
Website: www.srfsaopaulo.com.br
Embora não seja obrigatório, ficaríamos gratos se pudesse se inscrever com antecedência na página www.
srfsaopaulo.com.br, e assim nos ajudar na preparação do evento em São Paulo.
Agradecemos doações para cobrir as despesas. (Doação sugerida para o fim de semana: R$400,00.)
Se pretende participar da Cerimônia de Iniciação em Kriya Yoga, favor se inscrever com antecedência junto
ao Centro de São Paulo, no endereço comitekriya@srfsaopaulo.com.br
* Para estudantes das Lições da Self-Realization Fellowship.
** Somente para kriyabans.
Os eventos destinam-se a adultos, mas crianças com 12 anos ou mais que sejam estudantes da Self-Realization
Fellowship poderão participar, se desejarem. Não nos é possível receber crianças menores nas reuniões.
Pedimos que não sejam feitas gravações em áudio ou vídeo (incluindo-se câmeras de telefone celular) durante os
programas desta visita e que fotografias sejam feitas exclusivamente nas áreas externas. Agradecemos a sua
cooperação.

Salvador – 2019
Sexta-feira, 24 de maio
20h –
21h –

21h
22h

Palestra pública com meditação dirigida
Recepção informal

Sábado, 25 de maio
8h
10h
11h30
17h30

–
9h
–
11h
– 12h30
– 20h30

Meditação
Aula de revisão de técnicas I*
Aula de revisão de técnicas II*
Iniciação em Kriya Yoga**

Domingo, 26 de maio
8h
9h
10h30
15h

– 8h45
–
10h
– 12h30
– 16h30

Meditação
Serviço inspirador
Aula de revisão de Kriya Yoga**
Programa de encerramento

Local dos eventos:
Quality Hotel & Suítes São Salvador
Rua Dr. José Peroba, 244 – Stiep, Salvador – BA, 41770-235
Para outras informações:
Telefones: (71) 99158-1290 ou (71) 99218-9406
Website: www.srfsalvador.org.br
Embora não seja obrigatório, ficaríamos gratos se pudesse se inscrever com antecedência na página www.
srfsalvador.org.br, e assim nos ajudar na preparação do evento em Salvador.
Agradecemos doações para cobrir as despesas. (Doação sugerida para o fim de semana: R$440,00.)
* Para estudantes das Lições da Self-Realization Fellowship.
** Somente para kriyabans.
Os eventos destinam-se a adultos, mas crianças com 12 anos ou mais que sejam estudantes da Self-Realization
Fellowship poderão participar, se desejarem. Não nos é possível receber crianças menores nas reuniões.
Pedimos que não sejam feitas gravações em áudio ou vídeo (incluindo-se câmeras de telefone celular) durante os
programas desta visita e que fotografias sejam feitas exclusivamente nas áreas externas. Agradecemos a sua
cooperação.

