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antes e depois de yogananda 

 

 

 

                                      ☼  

         Numa gruta dos Himalaias, perto do templo de Badrinaryan, 
só acessível àqueles que superam as íngremes e traiçoeiras 
escarpas da escalada ao Ser, vive o sábio ancestral Mahavatar 
Babaji que mantém a sua forma física, sempre jovial, a trabalhar 
como instrumento de Deus. O seu único propósito: elevar a 
inteligência espiritual da humanidade.  

                                  ☼ 

         Em 1894, numa altura em que Baba visitava Allahabad, 
durante uma Kumbha Mela (festival religioso realizado de 12 em 12 
anos), e se encontrava sentado debaixo de uma árvore rodeado 
pelos seus discípulos, dirigiu-se a um deles para lhe dar uma ordem 
específica: 

“Aquele homem ali é um Iluminado, mas com uma alma 
turbulenta. Vai e trá-lo a mim!”. 

http://www.google.pt/search?q=Paramahansa+Yogananda+photos&hl=pt-PT&prmd=imvnso&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=EHeGTvPwKuOb0QWgts38Dw&ved=0CB8QsAQ&biw=1360&bih=598
http://www.fotosearch.com.br/fotos-imagens/himalaias.html
http://www.youtube.com/watch?v=XwOIworPytk
http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Allahabad&ei=9oYKTK6mDYSF4QaT2PSMAQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CC8Q7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3DAllahabad%26hl%3Dpt-BR%26prmd%3Dmin
http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.kumbh.org/&ei=MoMKTPHcNN2M4gbA0fiyAQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=16&ved=0CGwQ7gEwDw&prev=/search%3Fq%3DKumbha%2BMela%26hl%3Dpt-BR%26prmd%3Div
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O discípulo obedeceu solícito. 

O homem que atraíra a sua atenção era um swami, um 
monge, de nome Yukteswar que, nesse preciso momento, 
observando o festival, comentava: 

“Eles são todos tolos quando pensam que podem ganhar 
algum mérito através de festivais religiosos! Os cientistas dos 
países materialistas ocidentais, que trabalham para o bem prático 
da humanidade, talvez agradem mais a Deus do que estes pedintes 
em vestes ocres.” 

Ouvindo atentamente o recado, retrucou: 

“Não estou interessado em conhecer nenhum guru, mas sinto-
me atraído por esse. Eu vou!”. 

E, uma vez na presença do Mahavatar, cumprimentou-o 
respeitosamente: 

“Saúdo-o Mestre!”. 

Babaji deu-lhe, de imediato, conta da sua intenção: 

“Mandei-o chamar aqui porque sei o quanto está preocupado. 
Uma mistura de espiritualidade do Oriente com o zelo da acção do 
Ocidente pode ajudar a humanidade. Eu percebo potenciais sábios 
na América e na Europa à espera de serem despertados. Daqui a 
alguns anos, enviar-lhe-ei um discípulo e poderá prepará-lo para 
ensinar yoga no Ocidente.” 

                                                 ☼ 

         Entretanto, quando esse discípulo nasceu em Gorakhpur, 
cidade localizada a leste do estado de Uttar Pradesh, Índia, perto da 
fronteira com o Nepal, a 5 de Janeiro de 1893, Bhagavati Charan 
Ghosh, seu pai, dera-lhe nome de Mukunda e a mãe, Gyana 
Prabha Ghosh, logo aprovara, comentando que era realmente um 
nome bonito para o seu filho.   

          Ambos concordaram também que teria de receber a bênção 
de um sábio, conforme a tradição do seu povo. Assim, pouco tempo 

http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gorakhpur&ei=0OcGTPHxJcmr4QbQptmeDA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CCkQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3DGorakhpur%26hl%3Dpt-BR%26prmd%3Dmivn
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Uttar_Pradesh&prev=/search%3Fq%3DGorakhpur%26hl%3Dpt-BR%26prmd%3Dmivn&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhLcNuFxbqhFZl4XA3QgkpAlvHK3A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/India&prev=/search%3Fq%3DGorakhpur%26hl%3Dpt-BR%26prmd%3Dmivn&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgGl-R--Fh-wb3P--Xb1SCa-DEB3Q
http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://vedabase.net/m/mukunda&ei=sZIOTPGXF9mK4gaQ_-XIDA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=6&ved=0CDUQ7gEwBQ&prev=/search%3Fq%3DMukunda%26hl%3Dpt-BR%26prmd%3Dvi
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depois, levaram-no à casa do seu guru Lahiri Mahasaya que, ao 
vê-lo, imediatamente profetizou dirigindo-se particularmente à 
progenitora:  

 “O seu filho irá ser um grande iogue e levará muitas almas a 
Deus.” 

Lahiri Mahasaya não viveu para ver concretizada a sua 
profecia, visto que, poucos anos depois, entraria em mahasamadhi. 

A natureza religiosa dos seus pais ajudou Mukunda Lal 
Ghosh, nome completo de baptismo, a despertar a sua 
espiritualidade ainda em idade precoce. Mesmo muito novo, 
revelava uma mente estritamente religiosa, meditando todos os dias 
de manhã e à tarde. 

Um dia, enquanto a praticava, a forma física de Lahiri 
Mahasaya emergiu da sua fotografia... e Sat (a Graça) apareceu-
lhe à frente. Posteriormente, isso iria repetir-se vezes sem conta.  

                          ☼ 

         Aos 8 anos de idade, ao adoecer gravemente com cólera, o 
médico informou à família que a Medicina nada podia fazer por ele. 
Contudo, a sua mãe não desanimou e imbuída de uma serenidade e 
fé inabaláveis, sossegou-o: 

“Não te preocupes minha criança, o que a Medicina não pode 
fazer, o nosso omnipresente Guru pode. Curva-te a Ele e reza. Ele 
curar-te-á.”  

E foi justamente o que aconteceu.  

Como crescia muito fraco, até mesmo para lhe crescerem as 
mãos, houve um dia que decidiu curvar-se mentalmente perante a 
foto de Lahiri Mahasaya no seu quarto; um clarão deslumbrante e 
uma intervenção curativa surgiram de imediato como resposta. O 
menino reagiu de pronto: 

“Mãe, sinto-me muito melhor agora!”  

E, agradecida, a mãe reconheceu a omnipresença do Mestre. 

http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&u=http://www.yogananda-srf.org/tmp/py_notitle.aspx%3Fid%3D44
http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&u=http://www.yogananda-srf.org/tmp/py_notitle.aspx%3Fid%3D44
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Todos estes acontecimentos sobrenaturais despoletaram-lhe 
uma inerente natureza devocional com uma direcção espiritual 
definida e forte:  

−   Uma vez, da janela do seu quarto, observou um clarão de 
luz num templo exterior intuindo-o que se teria de tornar um yogi. 

− Noutra, enquanto meditava, viu uma luz maravilhosa 
movendo-se na sua direcção. A visão começou por ser vaga, 
porém, com formas diferenciadas que se tornaram cada vez mais 
nítidas.  

Perguntou, então: 

“Quem sois vós?”  

E as formas responderam: 

“Nós somos iogues dos Himalaias”  

Ao que, movido pelo seu fervor espiritual, rematou: 

“Anseio ir para os Himalaias e ser como vós!” 

Nesse momento, a aparição sobrenatural desvaneceu-se e 
um feixe de luz prateada surgiu no seu lugar. Mukunda exclamou 
extasiado: 

“Esta luz enche-me de grande paz. Eu pergunto-me o que 
será?”  

E a luz se fez verbo: 

“Eu sou Ishwara!”, ” Eu sou Luz! ”  

De novo, o ideal ardente apoderou-se de si: 

“Eu quero ser Um contigo.”  

                            ☼ 

Estas experiências profundamente místicas que cresciam em 
catadupa, escapando às rotinas diárias, também ampliavam dentro 
de si, em razão directa, à manifestação do poder espiritual.  
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Certo dia, enquanto estudava com a sua irmã Uma, a dado 
momento, esta queixou-se de que lhe tinha aparecido uma bolha 
numa das pernas.  

  “Vou pôr pomada nela, Uma.” 

Prontificou-se com bondade natural e espontânea.  

 Porém, imediatamente depois de consumar a intenção, com 
indescritível convicção, fez o mesmo a um dos seus braços.   

“Porque estás a fazer isso?! ”  

“Porque amanhã terei uma bolha aqui! ”  

E apontava com um dos indicadores. 

         “Mas como podes ter tanta certeza disso?”, “És um 
mentiroso!”  

Questionava a incrédula irmã, dominada pela estupefacção, diante 
de tão inesperada quanto inusitada atitude.   

“Estás a chamar-me mentiroso! Amanhã a tua bolha vai estar 
com o dobro do tamanho de hoje!” 

No dia seguinte, efectivamente, ocorreu tal e qual como 
predissera.  

Em vista disso, a jovem queixou-se à mãe da maldição que o 
irmão lhe lançara, pois a bolha não só se tornara maior como ainda 
por cima se agravara com dores insuportáveis. 

“Chamaste-me mentiroso e isso doeu-me também!”  

Reagia igualmente sofrido.  

Com a responsabilidade do que vinha de quem vinha, na 
oportunidade, a progenitora repreendeu, com ternura e sabedoria, o 
filho desavindo:  

“Mukunda, o poder que possuis é um dom de Deus. Nunca o 
uses para magoar os outros.” 

 “Não mãe, não mais o usarei!”  
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Rendia-se perante a magnitude da oportuna advertência 
embebida de cristalina sensatez. Não se esqueceria jamais...                                 

                                     ☼ 

Uma pintura de Kali, a Mãe Divina, pendia glorificada na 
varanda da casa do jovem Mukunda. Nesse lugar silencioso e 
sagrado, o seu pequeno coração, irrequieto e insaciável das coisas 
de Deus, pulsava mais célere ainda, sentindo que cada oração sua 
era respondida.   

Um dia Uma, nessa atmosfera mágica, tocada, quem sabe, 
pela natureza de singularidade feminina que lhe cabia, soprava e 
elevava, perguntou-lhe: 

“Porque estás tão calado?!” 

“Uma, não é maravilhoso que a Mãe Divina me dê tudo aquilo 
que eu queira?”   

A aparência do inacessível reinava e a dúvida, seu 
inseparável par, desconfiava:   

 “Suponho que Ela te dará também aqueles dois papagaios de 
papel!” 

     “Porque não?! ”  

 Recolhendo-se de imediato numa oração silenciosa.  

        De pronto, desceram ambos, atraídos magneticamente na sua 
direcção. Agarrou-os e entregou-os à irmã. 

“Certamente que a Mãe Divina te ouve! Mas isso é muito 
estranho para mim!”  

E fugiu como um gamo assustado.  

                           ☼         

  A mãe, que assumira um papel preponderante na sua 
educação convencional, era também a sua qualificada e inspirada 
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orientadora espiritual, para além de amiga mais íntima. Era a 
pessoa a quem sempre recorria. E adorava ouvi-la contar histórias:  

“Por-fa-vor, mãe! Mais uma história sobre o Senhor Krishna!”  

Pedinchava com frequência.    

                                 ☼                          

         Mas o destino conspirava… e gradualmente tomava forma. 
Uma manhã, um sadhu, inesperadamente, quis falar com 
progenitora para lhe passar uma mensagem:  

 “Mãe, a sua estadia na terra irá acabar brevemente. Um 
amuleto de prata irá materializar-se numa das suas mãos quando 
meditar amanhã. Diga ao seu filho Ananta para o dar ao Mukunda, 
um ano após a morte da mãe. Esse objecto irá desaparecer assim 
que servir ao seu propósito.” 

Na tarde do dia seguinte, quando Gyana Prabha meditava, a 
materialização ocorreu, tal como o sadhu vaticinara. 

Dois anos mais tarde, deixava a forma física definitivamente. 
Inconsolável, Mukunda chorava copiosamente pela sua perda. Aos 
apelos frequentes da família para não o fazer, pungentemente, 
respondia prostrado num dorido murmúrio:  

“Mãe! Mãe! Eles levaram-te para longe de mim.” 

Ao fim de mais algum tempo, ainda em profundo padecimento 
depressivo, a Mãe Divina, Ela própria, a personificação do amor 
desinteressado, desapegado e intemporal, manifestara-se-lhe para 
o consolar: 

“Meu filho! Fui Eu quem cuidou de ti como uma mãe, vida 
após vida, vê nos meus olhos os bonitos olhos pretos que 
procuras!” 

                          ☼ 
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Por parte de seu irmão Ananta, teve também uma surpresa 
quando aquele estava a cumprir o papel que lhe coubera nessa 
trama: 

“No leito, antes da sua partida, a nossa mãe pediu-me para te 
dar isto.”  

    E assim que tocou no amuleto, disse para consigo mesmo: 

        “Oh! Que sensação maravilhosa que isto me dá! Sinto 
que estou a receber a orientação dos grandes mestres que conheci 
em minhas vidas passadas.”  

                                        ☼  

        Entretanto, o urgir de se tornar num iogue continuava em 
crescendo.  

Uma vez, quando conversava com dois rapazes na escola, 
desafiou-os: 

“Vamos até aos Himalaias e tornamo-nos iogues. Ouvi dizer 
que conseguem controlar até as mais temíveis bestas selvagens!” 

Todos concordaram. Secretamente, deixou a sua casa e, na 
companhia dos outros dois, embarcou num comboio.  

Todavia, Ananta, o irmão mais velho, notando a sua ausência, 
alertou a polícia e os intrépidos aventureiros foram interceptados. 
No comboio um homem aproximou-se dele e avisou-o: 

“Tu és o Mukunda, não és? Não podes ir adiante. O teu irmão 
mandou-nos um telegrama. Ele chegará aqui rapidamente para te 
levar para casa!”  

Cedo regressou a Calcutá, onde a sua família então vivia. 
Chegado à residência, seu pai aguardava-o imperturbável, 
provavelmente inspirado, sem o saber, pela conivente intuição do 
futuro que o seu rebento esperava:    

“Não quero impedir-te de procurar Deus, meu filho! Pelo 
contrário, para te ajudar a conseguir esse objectivo, arranjei alguém 
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que te vai dar aulas de Sânscrito. Mas primeiro tens de completar a 
tua instrução escolar.”  

“Seja assim como o pai desejar.” 

Acatou de pronto aquela decisão, pensando para consigo mesmo: 

“É reconfortante saber que o meu pai não está contra as 
minhas buscas espirituais.” 

                            ☼ 

 Com inabalável determinação, continuou a buscar Deus. 

 Certa vez, conversando acerca de Sri Krishna com o seu 
amigo mais íntimo, este perguntava-lhe, desabafando, o porquê do 
Grande Avatar nunca lhe ter aparecido. Qual seria a verdadeira 
razão disso. 

“Tu podes! Hoje à noite, meditaremos até o Senhor Krishna 
aparecer-nos.” 

Diluía o desânimo do companheiro de jornada com a simplicidade 
da certeza inata. As almas de eleição já percebem as adversidades 
num patamar espiritual de compreensão inacessível ao comum dos 
homens. E assim foi. 

Porém, de manhã muito cedo, logo depois do Sol ter nascido, 
o amigo, diante do insucesso que teimava, reconhecia desalentado 
que já tinha feito o suficiente e que, portanto, se iria deitar.  

 “Nunca desistirei!”  

Respondeu o resoluto Mukunda, agigantando-se na recusa à 
rendição ao fantasma ameaçador do fracasso eminente.  

De repente, uma luz brilhante inundou o quarto e viu Krishna. 
Como o seu amigo continuasse a não conseguir, gentilmente tocou-
o e aquele também teve a Graça de contemplar o divino Bhagavan. 

                           ☼ 
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Em obediência aos desejos do seu pai, não desistiu da 
educação escolar. Mas um fogo intenso nunca deixou de incendiar 
o seu coração, levando-o a pensar noutros assuntos durante esse 
tempo:  

“Tudo isto é conhecimento mundano. O que eu busco é a 
verdade espiritual. Tenho de encontrar o meu guru.” 

Terminado o ensino secundário, embora sem nunca ter 
sentido seriamente algum interesse nos estudos, abordou o 
progenitor para dar forma ao seu sonho de experimentar o 
Absoluto: 

“Agora quero ir para o eremitério, pai.” 

“Faço-te um último apelo, filho. Não te esqueças da tua 
família.” 

“Pai, por favor, não me impeças de buscar Deus que foi Quem 
te deu a mim. Deixa-me buscá-Lo com a tua bênção.”  

         O coração juvenil era sensível ao amor paterno, mas as suas 
raízes espirituais já eram demasiadamente profundas e a seiva 
circulava nelas ansiosa para se dar em frutos apetecidos. E o 
desejo cumpriu-se.  

 Aos 17 anos de idade, em 1910, foi, então, viver para um 
ashram da cidade santa de Varanasi. Todavia, não demorou muito 
tempo até perceber que aquele lugar não tinha o ambiente espiritual 
que tão arduamente buscava. 

Uma das vezes em que se encontrava a meditar, um outro 
monge veio repreendê-lo por ser àquela hora:  

“Deveria era devotar o seu tempo aos cânticos devocionais do 
ashram!”  

Advertiu categórico.  

Mukunda era o visionário que revelava uma maturidade 
espiritual inatingível para aqueles imaturos e distraídos pares de 
jornada. Seria frequentemente incompreendido, mesmo na sua 
Índia natal, e começava a pagar esse preço aqui.         
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Deste modo, sistematicamente, todos os seus esforços de 
meditação, indispensável e incomparável ferramenta de manejo 
para a candidatura à experiência do Ser, eram consecutivamente 
postos em causa. Testemunham mais estes comentários 
irreflectidos e por isso irresponsáveis, confrangedores, com a 
agravante de vir de quem vinham, numa outra ocasião:    

“Porque passas tanto tempo a meditar?”; “Não tentes chegar a 
Deus depressa demais!”.  

 “Eu busco a percepção directa de Deus.”   

Explicava com paciência e sapiente objectividade.    

          Mas também começava a revelar sinais preocupantes de 
sofrimento pelo desgaste que tal clima constantemente adverso de 
tensão, sobretudo de uma incompreensão de pasmar, lhe causava.   

 Desesperado, algum tempo depois, tocou no amuleto de 
prata que guardava numa caixa bem fechada e pensou para 
consigo mesmo:  

 “O mais pequeno toque neste amuleto traz-me consolo.”  

No minuto seguinte, o amuleto tinha desaparecido, tal como o 
sadhu predissera. Angustiado e choroso, apelou à Mãe Divina: 

“Mãe misericordiosa, rogo-Te: ensina-me Tu ou envia-me um 
guru.” 

“Irás conhecer o teu guru hoje.”  

Assegurou-lhe a deidade materna, atendendo directamente àquela 
rogativa filial. 

Nesse preciso momento, entrou um colega que lhe fez saber 
da necessidade que tinham, naquele ocasião, de ir comprar 
géneros alimentícios para o ashram.  

“Vem comigo!”   

E foram. 
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Chegados ao bazar, e após comprarem alguma mercadoria, 
eis senão quando Mukunda, que caminhava naquele instante, 
sentiu o corpo imobilizar-se de súbito.  

Perplexo, o acompanhante interrogava-lhe sobre o que estaria 
a passar-se consigo. E perante a resposta que ouvira, punha até 
em dúvida a sua sanidade mental:  

“Não me posso mover! Aquele santo está a puxar-me para 
si!”, 

Para logo de seguida se dirigir apressado na direcção do bom 
homem que o aguardava. Era nem mais nem menos do que o 
Swami Sri Yukteswar giri, discípulo de Lahiri Mahasaya e 
Mahavatar Babaji. 

Quando se aproximou mais de perto já ia embriagado de um 
êxtase devocional e deixando-se cair reverente aos seus pés, 
exclamou:     

“Gurudeva!”   

         “Finalmente, vieste ter comigo!”   

Com a voz meio embargada pela comoção que o arrebatava, 
deixou escapar o Mestre.  

Aquele encontro há muito que vinha sendo pacientemente tecido 
pelos planos invisíveis superiores. Comemorando-o, ecoavam 
cânticos de hosanas celestiais que jorravam em torrentes de luz 
cristalina que os penetrava e se extravasavam em borbulhões de 
cumplicidades incontidas:   

 “Por favor, guie-me até à realização de Deus!”  

“Prometo ensinar-te tudo o que sei. Agora tens de regressar a 
casa.” 

 “Não vou para casa! Quero acompanhar-te até ao teu 
ashram.” 

           “Até os meus ashrams serão teus – mas não agora. Vem ao 
de Serampore (arredores de Calcutá), daqui a quatro semanas.” 

http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.gurusfeet.com/guru/shri-yukteswar-giri&ei=91JpTJqoMsv24Aa2gsiZBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CCYQ7gEwAg&prev=/search%3Fq%3Dswami%2Byuketswar%2Bashrams%2Bof%2Bindia%26hl%3Dpt-BR
http://www.google.com/images?hl=pt-BR&q=serampore&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=c7FyTMuqPMzqOKfF4bAL&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CDkQsAQwAw&biw=1280&bih=619
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                                  ☼ 

Uma vez em Serampore, na data aprazada:  

“É meu desejo que recebas uma educação na faculdade.” 

Mas o aprendiz, diligentemente, procurava contornar o plano 
que o mestre havia delineado para si. Todavia, aquele continuava 
intransigente; a sua decisão era definitiva e justificava-a:  

“Não ´mas`! Um dia irás para o Ocidente, onde as pessoas 
serão mais receptivas, se tiveres um grau universitário. Volta para 
casa e visita-me sempre que puderes.” 

“Virei todos os dias.”                         
        Obediente, regressou à sua casa em Calcutá e matriculou-se 
num estabelecimento de ensino superior, o Scottish Church 
College. 

         No entanto, iria passar a maior parte do tempo livre no ashram 
do seu guru, assistindo regularmente às suas palestras. E foi numa 
delas, ao aparecer na sua mente algumas imagens do primeiro dos 
três edifícios da escola do Conhecimento - Self-Realization 
Fellowship - que ele mesmo iria fundar nos Estados Unidos da 
América do Norte, anos mais tarde, que surgiu este encantador e 
emblemático diálogo, revelador da estatura espiritual de ambos:       

“Mukunda! A verdade não pode ser apreendida sem 
concentração.”  

“Eu consigo repetir cada palavra que disse, Gurudeva.” 

 “Eu sei!... Mas estás a sonhar com as três instituições. Os 
teus sonhos serão materializados mais tarde, mas agora tens de 
estudar.”.                           

                            ☼ 

Mukunda passou muitos anos abençoados na companhia do 
seu guru. 
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         Os dias corriam céleres, banhados de luz e esperança que 
alimentavam a alma predestinada a voar a altitudes impensáveis. E 
as suas asas já se estendiam, ensaiando os primeiros voos.   

Uma bela manhã, foi chamado à sua presença: 

“O teu desejo de coração será brevemente realizado!” 

Ao seu toque, o discípulo recebeu a Graça do Guru e entrou 
em estado de samadhi – a Consciência Cósmica Omnipresente. E 
continuou: 

“Não te deves perder no êxtase; muito trabalho te resta para 
fazer neste mundo.” 

                           ☼ 

Algum tempo depois, Sri Yukteswarji tratou de organizar uma 
cerimónia religiosa em Puri para celebrar o solstício de Verão. 
Incumbiu, então, aquele seu discípulo de conduzir os seus colegas 
pela cidade e praia.  

Contudo, este, preocupado, com as contrariedades que se 
avizinhavam, interrogava desanimado:  

“Gurudeva! Como poderemos caminhar descalços sobre a 
areia escaldante?”  

 “O Senhor irá enviar um chapéu de nuvens e todos irão 
caminhar confortavelmente.”  

De facto, assim foi. O grupo deixou o ashram, as nuvens 
encheram o céu e choveu, para parar logo a seguir, quando 
regressavam. Pouco depois as nuvens tinham desaparecido. Tudo 
como que por encanto, num ápice.   

Todos, testemunhas oculares singulares, reconheceram, ao 
olhar para o céu, que se tratava de um milagre. 

 “Vêem como Deus cuida de nós. Tal como Ele enviou chuva 
ao meu apelo, também ouvirá a todos aqueles que se aproximarem 
d’Ele com confiança.” 

http://www.scribd.com/doc/846004/A-Ciencia-SagradaSri-Yukteswar-Giri-
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Na oportunidade, o mestre sublinhava a relevância da firmeza nas 
nossas convicções que se aplicava até mesmo na forma como 
mobilizávamos a nossa natureza divina.  

                                 ☼ 

     Completado os estudos, o seu pai entendeu, como sequência 
habitual da sua nova situação, que deveria ir trabalhar. E até havia 
“por acaso” um cargo aliciante de executivo … desocupado (!) … 
nos Caminhos-de-Ferro. O que, aliás, não era nada fácil de 
acontecer, e, portanto, por essa e todas as outras razões deste 
mundo, teria de o aceitar. Era ponto assente:  

“Mas Pai, tenho outros planos!”  

“Deixe-me falar com o meu Gurudeva.” 

Uma vez na presença de Sri Yukteshwar: 

“Gurudeva, o meu pai quer que eu aceite um trabalho, mas eu 
quero ser um sannayasi.” 

 “Mukunda, a vida de um monge é muito dura. Não quererás a 
companhia de uma esposa e filhos numa idade mais avançada?” 

“Não Gurudeva! Deus terá sempre o primeiro lugar na minha 
vida.” 

                                 ☼ 

        Corria o ano de 1915, mês de Julho, quando se tornou 
swami, razão pela qual teve de adoptar um nome monástico. E 
Yogananda1 foi o eleito por si, passando então a ser reconhecido 
por Swami Yogananda Giri. Pelo menos até a determinada altura 
da sua fulgurante e luminosa trajectória.   

                                                           

1  Ananda é uma palavra do sânscrito que significa "suprema felicidade", "alegria sem fim". Os 
swamis indianos costumam juntar o sufixo ananda aos seus nomes; são exemplos mais conhecidos 
Yogananda e Vivekananda. 
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                                                  ☼  

       Uma correcta educação, para o desenvolvimento do corpo, 
mente e alma, foi sempre um dos ideais do coração de Yogananda. 

       Em 1917, para alcançar essa missão, fundou na Índia a escola 
do Conhecimento Yogoda Satsang Society of India e estabeleceu a 
Brahmacharya Vidyalaya em Ranchi, destinada somente a rapazes. 
Para esse efeito, planeou um programa de ensino de agricultura, 
indústria, comércio e assuntos académicos, com a originalidade de 
introduzir meditação iogue nos seus cursos. Sublinhando que 
através de técnicas de ioga, entre outros benefícios, uma pessoa 
podia consciente e instantaneamente recarregar a sua energia vital.  

    Dois anos mais tarde, Rabindranath Tagore convidou-o a ir à 
Shantiniketan, onde conversaram sobre muitos assuntos entre os 
quais educação, cultura e espiritualidade. A dada altura, Tagore 
referiu até que uma criança só estaria no seu meio natural quando 
cercada de flores e pássaros e Yogananda notou que, realmente, 
ambos tinham visões muito semelhantes. 

                                                 ☼ 

Um dia, quando meditava em Ranchi, recolhido numa 
arrecadação, Yogananda teve uma visão: 

“América! Seguramente que as pessoas destas imagens são 
americanas! Vejo muitas grandes almas à espera de serem 
despertas espiritualmente. O Senhor chama-me à América.” 

Não passando muito tempo, recebeu um convite para visitar 
aquele país, o que o levou a consultar o seu guru: 

“Primeiro, tive uma visão e agora recebi um convite para 
discursar no Congresso Internacional Religioso Liberal de Boston!” 

“Todas as portas estão abertas para ti”  

Encontrava-se à porta da intemporalidade de uma missão: ia 
acedê-la e dirigir toda a sua potência transformadora espiritual 

http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.ranchi.com/tourism/views/yogodasatsanga.asp&ei=5hgNTOvtFoyK4Qbfl-CLAQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CC8Q7gEwAg&prev=/search%3Fq%3DYogoda%2BSatsanga%2BSociety%2Bof%2BIndia%26hl%3Dpt-BR
http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.ranchi.com/tourism/views/yogodasatsanga.asp&ei=9PjSTMGjPNS5jAfi4_GODg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBsQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DRanchi,yogoda%2Bsociety%2Bof%2Bindia%26hl%3Dpt-BR
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rabindranath_Tagore
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numa das partes do mundo que espreguiçava sonolenta a esse 
respeito.         

         Porém, o seu progenitor, a quem devia obediência filial, 
naturalmente levado pela emoção do inesperado, nem por sombras, 
estava preparado para admitir tal perspectiva. Colocava sérias 
reservas, sobretudo ao seu financiamento.  

 “O Senhor financiar-me-á, talvez através de si!”    

Lembrou-lhe o filho, amorosamente, com a firmeza que já o 
caracterizava.   

         Era chegado o tempo que, paulatinamente, ia tomando as 
rédeas do seu destino. Prenunciavam-se sinais claros do guerreiro 
das batalhas da Divina Glória. Só a uns quantos eleitos 
aconteceram!  

 “Eu!? Nunca! Eu tenho outras responsabilidades!”  

Surpreendido, replicava e protestava o indignado pai, aturdido com 
tamanha audácia. Provavelmente ainda procurando acreditar se 
teria ouvido bem.  

Mas a noite é boa conselheira. E no dia seguinte, lá estava a 
dirigir-se ao filho para abrir o seu coração extremoso de um espírito 
elevado e os cordões à bolsa:  

“Aqui está o dinheiro para a tua viagem. Como discípulo fiel 
de Lahiri Mahasaya, quero que conduzas a sua mensagem do Kriya 
Yoga pelo mundo.”  

                           ☼ 

            Pouco tempo depois, encontrava-se apreensivo no seu 

quarto duvidando se realmente estaria preparado para a grande 

tarefa que o aguardava num Ocidente desconhecido. Tinha a 

responsabilidade de espalhar o saber ancestral do Kriya Yoga − 

ciência espiritual para a autoconsciencialização do Ser − ensinado 

por Lahiri Mahasaya a mando de Mahavatar Babaji; e, pela sua 

http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.writespirit.net/authors/lahiri_mahasaya&ei=ilxYTKzSK8KM4gbN2P3SBg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=12&ved=0CD4Q7gEwCw&prev=/search%3Fq%3DLahiri%2BMahasaya%26hl%3Dpt-BR%26prmd%3Divbo
http://www.sensiart.com/Paginas/Yoga/Kriya_Yoga.htm
http://www.sensiart.com/Paginas/Yoga/Kriya_Yoga.htm
http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Kriya_Yoga&ei=cn8KTMC4JMKP4gb18NGeAQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=14&ved=0CFIQ7gEwDQ&prev=/search%3Fq%3DKriya%2BYoga%26hl%3Dpt-BR%26prmd%3Divb
http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.lifepositive.com/meditation.asp&ei=7x0NTLqYGYaC4Qac1uCKAQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=10&ved=0CFMQ7gEwCQ&prev=/search%3Fq%3Dparamahansa%2Byogananda:%2B%2Bself-awareness%2Bof%2BBeing%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN
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praxis exemplar, fazer do homem comum um receptáculo 

consciente da sua única e verdadeira natureza: consciência de 

existência na quietude absoluta.  

 Nesse estado de alma, apelava à ajuda divina: 

“Oh meu Deus, por favor, assegura-me de que não me 
perderei no nevoeiro do moderno utilitarismo!” 

Algumas horas depois bateram à porta. Pensou para consigo 
próprio quem poderia ser, já que tinha pedido para que ninguém o 
incomodasse. 

         Porém ao abri-la, para seu espanto total, um Mahavatar 
Babaji, de serenidade majestática, permanecia na soleira da porta 
à sua frente.    

“Babaji!”    

Exclamou, arrebatado subitamente pela vertigem da alegria de se 
ver na santa e magnânima presença de um dos supremos guias 
planetários.   

           Aquele encontro, daquela forma, encontrava-se nos 
antípodas de qualquer previsão. Muito longe de ser cogitado até 
nos arcanos da imaginação mais fértil.  

 “Deus ouviu a tua oração. Vai para a América. Tu és aquele 
que escolhi para espalhar a mensagem do Kriya Yoga: O 
ensinamento cientifico da Realização do Ser que finalmente se 
espalhará por todas as terras.”      

         Sossegou-o Babaji, estendendo o manto diáfano da sua Graça 
sobre os ombros do seu vigoroso missionário para lhe delegar a 
responsabilidade de dar início a uma nova matriz de 
desenvolvimento espiritual do homem das terras onde o Sol se 
punha. 

         Nesse ensejo, também lhe passou instruções pessoais e 
posteriormente algumas profecias sagradas. 

http://www.youtube.com/watch?v=dYToaHGRU9k
http://www.youtube.com/watch?v=dYToaHGRU9k
http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://oaks.nvg.org/wm3ra2.html&ei=MHcKTM_TDc-P4gahhpGpAQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CCYQ7gEwAg&prev=/search%3Fq%3DMahavatar%2BBabaji%26hl%3Dpt-BR%26prmd%3Div
http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.swamij.com/swami-rama-guru-grace.htm&ei=6StpTLCAE5Xc4AbYvJWZBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CB4Q7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3DThe%2BDivine%2BGrace%2Bsanskrit%2Bmeaning%26hl%3Dpt-BR
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                                    ☼ 

Em Agosto de 1920, finalmente, embarcou com destino à 
América remota no navio chamado “City of Sparta”. Um nome, num 
curioso acaso, pelas evocações históricas de valentia e audácia que 
ele carrega.  

“Que mentiras, encontrarei adiante?! Senhor, por favor, sê a 
minha única inspiração.” 

Expectante, orava ardentemente na solidão do silêncio, ao se 
encontrar recém-chegado ao transporte marítimo. A cada passo, a 
consciência da noção do dever agigantava-se de perspectivas 
angustiantes. Bailavam na sua imaginação fértil, implacáveis. 
Atormentavam, fustigando-o sem dó nem piedade.                                               

Por fim, nesse ano, quando Setembro encerrava as suas 
cortinas e calafetava as suas portas e janelas, anunciando o início 
de mais uma fria quadra outonal, a nave atracava triunfante perto 
de Boston. Sim! Triunfante, também ela. E porque não?! Pois não 
era o símbolo de algo maravilhoso e grande que estava para 
acontecer? Não resumia a determinação e a esperança que tinham 
sulcado e vencido as revoltas águas oceânicas da noite trevosa do 
cepticismo, do dogmatismo, do obscuro e da dúvida? 
Imprevisivelmente tempestuosos e traiçoeiros? Povoados de 
gigantes adamastores2 que, dos seus cabos de renovada boa-
                                                           

2 O Adamastor ou Monstrengo era a forma antropomórfica, na figura de um 
gigante, que habitava o promontório mais tarde conhecido como Cabo da Boa 
Esperança. Perante o arrojo de temerária façanha das naus lusitanas que 
passavam por ali, naquele momento, o que nunca ocorrera com algum outro 
comum mortal, o Adamastor, furiosamente, questionava a razão de tal 
sobranceria, ao mesmo tempo que, ao tentar abortá-la, desencadeava 
devastadora e fulminante tempestade. Esta personagem mitológica foi recriada 
pelo imaginário de grandes poetas portugueses, como Luís de Camões e 
Fernando Pessoa, para exaltar tal feito da epopeia dos Descobrimentos 
Marítimos Portugueses naquilo que foi a primeira globalização planetária.   

 

 

http://oslusiadas.no.sapo.pt/episodio14.html
http://cvc.instituto-camoes.pt/navegaport/d12.html
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fwww.tabacaria.com.pt%2Flusiadas%2Fadamastor2.htm&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tabacaria.com.pt%2Flusiadas%2Fadamastor2.htm&ei=vKvUUO2wO5SChQfitIDABQ&usg=AFQjCNFBCHWupzDwV16u_jmxNXHPeCfDBg&bvm=bv.1355534169,d.ZG4
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCrNO84cI_lM&ei=E6rUUKS-GomzhAefk4DYBA&usg=AFQjCNHbsBXywMqtRfJLx-onaFXdjM3xZg&sig2=RXvFD6pH9pTNitDp_hAJHg&bvm=bv.1355534169,d.ZG4
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=cabo%20da%20boa%20esperan%C3%A7a%20-%20africa%20do%20sul%20(fran%20e%20marc)&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLdHubon0khA&ei=-K7UULfODYWHhQfa2IGIBQ&usg=AFQjCNEq40zZ9tkGbdxfraTDQMKF05-nQw&bvm=bv.1355534169,d.ZG4
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=cabo%20da%20boa%20esperan%C3%A7a%20-%20africa%20do%20sul%20(fran%20e%20marc)&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLdHubon0khA&ei=-K7UULfODYWHhQfa2IGIBQ&usg=AFQjCNEq40zZ9tkGbdxfraTDQMKF05-nQw&bvm=bv.1355534169,d.ZG4
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEsQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.vidaslusofonas.pt%2Fluis_de_camoes.htm&ei=tq_UUOrYCsy3hAfbx4HwBg&usg=AFQjCNFQ2Zw6FyykmyE-tFKIqUjAdnYKKg&sig2=HPB4WqktX3BoG2IGvhrd5g&bvm=bv.1355534169,d.ZG4&cad=rja
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&ved=0CEMQFjAFOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.vidaslusofonas.pt%2Ffernando_pessoa.htm&ei=QbHUUPLsOdSyhAflj4DoBA&usg=AFQjCNGttQjg3H-GHS6MmnUD-wkP2S5LXA&sig2=R21H5h46BlNyI1NNpct8PA&bvm=bv.1355534169,d.ZG4&cad=rja
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esperança3, sopravam e bradavam aos céus relampejantes os 
ciclónicos ventos arrasadores? E de hipnóticas musas inspiradoras 
de atmosferas enevoadas de indecisão, vezes sem conta cantados 
em poemas épicos por poetas exaltados? Não fora ele cúmplice do 

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

3 O Cabo da Boa Esperança situa-se no extremo sul do continente africano, no 
ponto onde os oceanos Atlântico e Índico se encontram e onde, devido aos 
ventos e à confluência das correntes marítimas, se reconhecia a inviabilidade 
da navegação. A sua primeira passagem deu-se em 1488 por Bartolomeu 
Dias. No início, pela dificuldade que os navegadores portugueses 
encontraram ao atravessá-lo, ficou conhecido como o Cabo das Tormentas. 
Contudo, o rei D. João II de Portugal mudou-lhe depois o nome para Cabo da 
Boa Esperança, pela expectativa que renascia para a descoberta do caminho 
marítimo para a Índia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CFMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.vidaslusofonas.pt%2Fbartolomeu_dias.htm&ei=ENzUUOvROcW2hAertoDgBA&usg=AFQjCNE_3997sfjLKHrbcXEzIppfedfhFQ&sig2=bgD916voENxcOk40OQmWSA&bvm=bv.1355534169,d.ZG4&cad=rja
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CFMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.vidaslusofonas.pt%2Fbartolomeu_dias.htm&ei=ENzUUOvROcW2hAertoDgBA&usg=AFQjCNE_3997sfjLKHrbcXEzIppfedfhFQ&sig2=bgD916voENxcOk40OQmWSA&bvm=bv.1355534169,d.ZG4&cad=rja
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0CFIQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.causamerita.com%2Fdescob_person.htm&ei=R7PUUNKCCY2ChQeW_oDIBQ&usg=AFQjCNHnUihYegSqu6E8yLFWxQYX-g_Hmg&sig2=WqQwJKBnj236jSW7r2Wrrg&bvm=bv.1355534169,d.ZG4&cad=rja
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=d.%20jo%C3%A3o%20ii&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CE0QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.vidaslusofonas.pt%2Fd_joao_ii.htm&ei=YN7UUMHTCIKIhQfpvoDgBQ&usg=AFQjCNF6-qqg9RPk_AV48hgyyeshu_wPzQ&bvm=bv.1355534169,d.ZG4
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CGsQFjAI&url=http%3A%2F%2Ftrutas.no.sapo.pt%2Fobra%2FHistoria_da_viagem.htm&ei=yeDUUJvVNsizhAfKkIDwBQ&usg=AFQjCNH2EBRbTP56sm0o3Z2ZpgdS7nZZ_Q&sig2=7zK8ffKsGIUAP8vEvz_2vA&bvm=bv.1355534169,d.ZG4&cad=rja
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CGsQFjAI&url=http%3A%2F%2Ftrutas.no.sapo.pt%2Fobra%2FHistoria_da_viagem.htm&ei=yeDUUJvVNsizhAfKkIDwBQ&usg=AFQjCNH2EBRbTP56sm0o3Z2ZpgdS7nZZ_Q&sig2=7zK8ffKsGIUAP8vEvz_2vA&bvm=bv.1355534169,d.ZG4&cad=rja
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Plano Divino para um futuro que se adivinhava e se iria desenrolar a 
ocidente ao ter trazido no seu bojo o artesão e a genialidade, 
expressão material de tal empreendimento? Tão sublime e 
marcante passageiro? Então, com este não tinha chegado, 
finalmente, a tocha milenar do fogo sagrado da sabedoria do Sol 
nascente para se acasalar com o do poente? Não seria esse 
místico elo ígneo, a origem dos alicerces de uma nova aurora 
científico-espiritual planetária que iria dar início à avassaladora 
corrente nova era surgida, por fim, desabrochada e vencedora nos 
anos sessenta e há muito profetizada? Na história remota e recente 
deste planeta, qual a sociedade, qual a cultura que se poderá 
vangloriar negando em absoluto a existência de sementes de 
inspiração espiritual na génese das suas fundações?    

                                         ☼ 

Yoganandaji é indubitavelmente o marco de qualidade no 
acesso ao conhecimento, excelente e sério, do que da Índia chegou 
ao Ocidente, até hoje. É uma patente de garantia. E prevalece até 
aos nossos dias. Com segurança absoluta, podemos afirmá-lo: 
antes e depois de Paramahansa Yogananda. Ele foi, 
efectivamente, o primeiro grande timoneiro indiano, iluminado, em 
toda a acepção da palavra, que viveu mais tempo entre nós. E, 
cada vez mais, se lhe é reconhecido isso mesmo. A importância 
incontestável do seu trabalho e a sua aura estendem-se imparáveis 
por esse planeta fora.     

Ele está na charneira da concepção e execução da onda 
verdadeiramente revolucionária de espiritualidade que se derramou 
pela América do Norte dentro nos anos vinte do século passado e 
dali, se extrapolou, por todos os poros, para outros países.  

A partir dos anos sessenta, ganhou ainda mais relevo pela 
poderosa e fecunda sinergia com os acontecimentos fracturantes 
que produziram uma ruptura histórica com valores até ali 
consagrados e intocáveis.  

Mas foi, sobretudo, nas décadas de noventa e deste novo 
milénio, com o impulso do advento da rede informática (Internet), 
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que alcançou os níveis que actualmente saltam aos nossos olhos e 
que não param de crescer e surpreender, para a nossa felicidade.     

Deste modo, cada vez mais, adeptos ou não do Kriya Yoga de 
Mahavatar Babaji, o reconhecem como o guia incontestável que 
mobiliza consciências de multidões para a exploração de uma nova 
interioridade espiritual, geradora do novo paradigma planetário, a 
meias com as contribuições da física quântica, francamente em 
curso.     

          A conexão Criador Vs criatura (conceito da febril mente 
humana) é recolocada no cerne da questão à medida que se 
vislumbra que a mente humana e a mente do Universo aparecem 
fragmentadas apenas em aparência, pois no Campo Unificado de 
quanta4 são uma só e indissociáveis. Metidas no mesmo saco, não 
passam de um mero reflexo da auto-refulgente Consciência de 
Existência. Esta sim sem qualquer precedência nem fim à vista. A 
eficácia causal.   

                                                           

4 Quantum (plural quanta) define-se por “uma quantidade descontínua de radiação 
electromagnética.”  

Actualmente os físicos descrevem a criação como não-sólida e não-contínua. A física quântica tem 
demonstrado que o mundo realmente ocorre em explosões de luz muito curtas e rápidas.  

Aquilo que acreditamos ver como o giro do bastão de baseball, por exemplo, em termos quânticos 
nada mais é do que um série de acontecimentos isolados que se dão em sequências muito rápidas e 
próximas. Do mesmo modo que várias imagens fixas compõem os movimentos de um filme, esses 
eventos são, na verdade, pequenas pulsações de luz denominadas quanta. 

Os quanta do nosso mundo ocorrem tão rapidamente que, embora os nossos olhos sejam capazes de 
captá-los, a nossa mente não distingue as explosões individuais. Em vez disso, os pulsos (de ondas) 
são encadeados para formar aquilo que vemos como um acontecimento contínuo, neste caso o giro 
do bastão. A física quântica é o estudo dessas minúsculas unidades de ondas irradiantes, forças que, 
por meio dos seus movimentos, criam o nosso mundo físico, embora elas mesmas não sejam físicas … 

… De acordo com a visão que temos da criação, visão essa que está sempre a mudar, muitos cientistas 
acreditam hoje que tudo aquilo que conhecemos como o nosso mundo é, afinal de contas, feito da 
mesma substância: ínfimos pacotes de luz (quanta) que vibram a diferentes velocidades. Certas 
formas de luz, em alguns momentos, vibram tão devagar que se assemelham a rochas e minerais. 
Outras vibram mais rapidamente que se assemelham a matéria viva: plantas, animais e pessoas. E 
outras ainda mais rapidamente como os sinas de rádio e televisão. Em última análise, cada uma delas 
pode ser reduzida a uma qualidade de luz vibrante. 

Extractos do livro O Efeito Isaías de Gregg Braden, Editora Cultrix, páginas 95, 96 e 98 

http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.whatthebleep.com/scientists/&ei=j3ntTNX7EsqahQfd-JDODA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCEQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dunified%2Bfield,%2Bamit%2Bgoswami%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DX%26prmd%3Dbo
http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://worldpeaceendowment.org/invincibility/invincibility6.html&ei=8Y3tTP3IL4qBhQf2na3NDA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=12&ved=0CGAQ7gEwCw&prev=/search%3Fq%3Dunified%2Bfield%26hl%3Dpt-BR%26prmd%3Dvi
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Que a mente esteja, logo à partida, incapaz de compreender e 
experimentar a sua própria origem e propósito, é um facto. 
Aprisionada como se encontra nas limitações do seu próprio “código 
genético”, qual fora os raios solares encurralados na água de um 
pote de barro pelas paredes deste. Amputada dessa forma, não 
consegue abarcar o que existe para além da sua actividade 
maquinal. Enfim, um epifenómeno.  

                                                    ☼ 

Cada um de “nós” só pode experimentar a consciência de existir em 
plenitude e permanência quando o pensamento, que cria para si 
próprio a falsa noção de individualidade (jiva), se tornar residual 
pela meditação, o estado natural da Consciência de Existência.  

A compreensão e experiência de existir são um atributo que 
intimamente à Inteligência pertence. A sempre Solidão. E é por 
essa razão que Yogananda, a exemplo de outros grandes 
Iluminados, tanto nos ensina que somos só Um.  

Então Despertos, vivem na equanimidade desse estado de 
ausência de “ eu, tu, ele, nós, vós, eles”. Sentem-se na plenitude de 
uma única consciência de existência. Tudo o resto são tretas da 
mente que tem a presunção de se levar muito a sério. Mas que não 
passa de um mero exercício de um aglomerado de ideias. Apenas 
isso. E chame-se-lhe humana ou universal que vai dar tudo ao 
mesmo.   

                                                 ☼ 

Inequivocamente, foi por mérito do seu abnegado pioneirismo 
que se abriram portas e se criaram condições para a chegada até 
nós de outros mestres oriundos das mesmas paragens e que tanto 
nos têm enriquecido também:  

Com efeito, o ser humano tem vindo gradativamente a 
assumir, nestes últimos quatro decénios, com passadas firmes, uma 
maturidade adulta na busca da sua divindade escondida. 
Afortunadamente, não em número tão pequeno assim.  

http://www.kriyayoga-mahavatarbabaji.com/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3Aqquando-eu-for-somente-um-sonhoq-de-paramahansa-yogananda&catid=52%3Aparamahansa-yogananda&Itemid=56&lang=pt
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Vergamo-nos reverentes e eternamente gratos perante a sua 
disposição, coragem, sabedoria, bondade e humildade.    

                                          ☼   

Mas antes, a maioria dos americanos nunca tinha visto um 
swami, e, por essa razão, frequentemente, confundiam-no com um 
adivinho:  

        “Não! Eu digo às pessoas como reparar o seu destino!”  

                                                    ☼ 

A 6 Outubro, dias depois de chegar àquele país, discursou no 
Congresso Religioso, onde cativou uma vasta audiência com 
conceitos inovadores e revigorantes, porque sentidos, que fluíam 
daquele coração florido e frutificavam amadurecidos no coração dos 
outros:   

“A Religião é universal e única. Não podemos universalizar 
pequenos costumes e convenções, mas os elementos comuns na 
religião podem ser universais. Deus é um só. Os caminhos até Ele 
podem ser diferentes, mas a experiência real de Deus é a mesma 
para todos.”  

  As suas visões acerca da “ciência da religião” foram tão 
bem recebidas que deu conferências na parte oriental dos Estados 
Unidos durante quatro anos. 

                            ☼ 

Até mesmo os ladrões foram influenciados pelo seu carácter 
distinto. Um dia, quando caminhava sozinho, três deles tentaram 
assaltá-lo. Reagindo, com a naturalidade do amor incondicional e 
transcendental que lhe transbordava permanentemente do peito, à 
revelia da situação que estivesse a passar, exprimiu por palavras 
esse sentimento:   

“Se é dinheiro que querem, levem tudo o que tenho!”, 
entrando de imediato em êxtase.  
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Tão espontânea e tocante reacção deixou-os completamente 
desarmados: 

“Ele não nos odeia, mesmo quando o tentamos assaltar!”  

Comentou um deles, quase de pronto; e um outro, enlevado nas 
asas dessa experiência, acrescentaria: 

“Eu consigo sentir o seu Amor! Ele é maravilhoso!” 

Tal era a sua intensidade que súbita e profundamente os seus 
corações se abriram, expandiram e deixaram exposta a sua 
verdadeira natureza: a Divina.  

Estupefactos, siderados, arrependidos e envergonhados pela 
inesperada revelação, curvaram-se humildes e mil desculpas foram 
pedidas pelo comportamento assumido. E havia tão pouco tempo 
antes.  

                           ☼ 

O Amor Impessoal, sublimemente Universal, de que já era 
encarnação viva, praticado sem equívocos ou hesitações, foi vivido 
pelos privilegiados que dividiram as vicissitudes do dia-a-dia com tal 
ser. E por inspirar esse amor recíproco no coração dos outros, veio 
a ser chamado, muito justamente, de premavatar: a encarnação do 
Amor Divino. “Todos os homens podem conhecer Deus 
pessoalmente”, ensinou e exemplificou. Sendo essa a única cura 
para o sofrimento humano.    

  Deste modo, por onde passasse, milhares dos que já se 
encontravam na fase de “quando estiveres preparado, o Mestre 
aparece” iam-se aglomerando para o ouvir e seguir. Afinal, ainda 
que esquecidos, eram espíritos que, intuitivamente, guardavam, no 
recôndito das suas almas, o encontro prometido, fazia muito tempo. 
Viviam enclausurados. Maniatados por concepções religiosas 
seculares, retrógradas e contraditórias. Remetidos para os becos da 
incompreensão, sem saídas para perceber o objectivo real do 
sentido do Existir.   

                                       ☼ 

http://www.yogananda-srf.org/mahasamadhi/only-a-dream_p.html
http://www.yogananda-srf.org/mahasamadhi/only-a-dream_p.html
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Porém, apesar dessa onda de receptividade que se 
agigantava, a cada passo, mais e mais, Yogananda foi-se 
apercebendo intuitivamente que a sua missão não começava nem 
acabava no seu dom delicado mas arrebatador de resgatar os 
corações sofridos de ignorância.  

Que mais poderia ser feito, então, por essa mesma causa? 

      Cada vez mais, a consciência da experiência de Ser (a 
Verdade Absoluta) fluía-lhe do âmago avassaladora, na razão 
directa dessa infatigável e empolgante aventura da demanda do Si.   

          Incessantemente lembranças claras e precisas continuavam 
a aflorar-lhe à consciência com firmeza: a verdadeira justificação da 
sua ida para a América do Norte aparecia claramente sob a forma 
de uma visão do edifício da Self-Realization Fellowship, fazendo-o 
entender, sem qualquer sombra de dúvida, que deveria dirigir-se 
para a Califórnia.  

                                                 ☼ 

Em 1925, Yogananda chegou finalmente a Los Angeles, não 
só para dar cumprimento a um programa de palestras, mas também 
para o que mais os planos invisíveis lhe tinham reservado.     

                                            ☼ 

Um dia, enquanto procurava um local para estabelecer a sua 
sede, sentiu uma orientação interior. O grupo que o acompanhava 
dirigiu-se com ele até ao topo de um monte conhecido como Monte 
Washington. Os seus discípulos avisaram-no para não ir mais 
adiante porque era propriedade privada, mas ele respondeu-lhes: 

“É nossa! Deus mostrou-ma numa visão.”  

E foi assim, através da divina Graça, que se descobriu que 
essa propriedade estava para venda.   

Mas não havia dinheiro para a adquirir.  
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         Porém, “ocasionalmente”, uma senhora, ao solicitar-lhe um 
esclarecimento, aparentemente sem consequências, dera origem à 
reorientação dos acontecimentos para resultados fecundos:   

“Swamiji! Não vai fundar um mosteiro em Los Angeles?”.  

“ Sim, de facto, encontramos o local perfeito, mas não temos 
fundos para o comprar.” 

 “Mas eu estou-lhe muito grata por ter curado o meu marido! 
Não aceita uma doação para o ajudar na compra?”  

“A sua resposta preenche as minhas orações.” “Não só aceito 
como ainda a abençoo!” 

          Mas apesar das ajudas que recebia, mesmo até um dia antes 
do pagamento, não conseguia ter o dinheiro suficiente.            

          Então, acometido por aquele cenário de provação, a exemplo 
do que aconteceu com outros grandes mestres5, Yogananda legou 
para a posterioridade mais um expressivo exemplo da legítima 
perplexidade indagatória, quando os insondáveis desígnios 
transcendentais nos desafiam:    

“Senhor, isto é justo?! Foste Tu que me enviaste para o 
Ocidente!”  

E a Manifestação, que é contínua, irrompeu suavemente na 
forma de uma inspiração de confiança. 

           Na fornalha das intempéries, assim se vai a alma 
robustecendo, tornando-se Sábia por conta própria. Enrijecida no 
caminho da acção, imbuída do espírito indomável de intencionar 
                                                           

5 Jesus de Nazaré, no paroxismo do sofrimento  ̶  arremessado à brutalidade do desafio da “entrega 
ao martírio da cruz” que se  agigantava desmedido diante dos seus olhos  ̶   questionou a solidão surda 
daquele instante:       

         “Pai! Pai! Porque me abandonaste?!”, “Se for possível, afasta de mim este cálice. Mas que se 
faça a Tua vontade.”  
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com profunda convicção e clarividência, franqueia então a porta 
maior que dá acesso ao elemento divino que é só a sua única e 
verdadeira natureza.   

Dirigiu-se para o seu quarto. De súbito, uma janela abriu-se 
bruscamente e uma rajada de vento bateu na sua face. Virou-se e 
os seus olhos deram de caras com o telefone. Num ápice, associou 
a ideia de ligar a uma discípula, pensando:  

”Provavelmente, até poderia ajudar!”  

Fê-lo. Inesperadamente, a mesma contou-lhe que tinha 
acabado de receber algum dinheiro, para logo se prontificar em 
saber se ele o aceitaria.   

  Respondendo-lhe que certamente isso iria acontecer, 
pediu-lhe de imediato para estar nos escritórios da agência 
imobiliária ao meio-dia do dia seguinte ou poderiam perder a 
oportunidade de comprar a propriedade. 

Na manhã seguinte, um outro candidato também lá estava e 
até a oferecer mais dinheiro para a aquisição do imóvel. Mas o 
vendedor recusou-o, justificando-se que o Yogananda tinha feito a 
primeira oferta e que isso lhe bastava. Portanto, já nada poderia 
fazê-lo aceitar a sua. 

  Estabelecida a sede em Monte Washington e baptizada a 
sua organização com o nome de Self-Realization Fellowship, 
retomou as suas palestras. 

Nelas, falava de um homem de todas as raças – castanho, 
amarelo, vermelho, preto e branco – por uma só denominação: 
Irmãos, sob a paternidade de Deus. E cantavam juntos o Seu nome, 
habitualmente ao longo de três horas, facto que levava os seus 
discípulos a terem dificuldades em entender como era possível que 
isso estivesse a acontecer entre o público norte-americano. A 
profecia do seu guru concretizou-se. O interesse pelos seus 
ensinamentos cresceu.  

Mas a sua principal missão era ensinar as técnicas científicas 
da Realização do Ser. E pelo seu exemplo e acção ímpar, de 1920 

http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.yogananda-srf.org/&ei=pRoNTN-PL8WJ4gbCr7SzAQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCAQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DSelf-Realization%2BFellowship%26hl%3Dpt-BR%26prmd%3Dv
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a 1930, centenas de americanos passariam a praticar Yoga com 
esse objectivo como um modelo de vida.  

                           ☼ 

Entretanto, também muitos foram abençoados e 
miraculosamente curados de doenças agudas e crónicas, através 
de si. 

Uma vez em Salt Lake City, perguntou a uma jovem, que tinha 
vindo ter consigo, o seu nome e porque estava tão debilitada:  

“Chamo-me Faye Wright e, ao longo destes últimos três anos, 
tenho vindo a sofrer de uma doença do sangue.” 

 “Acredita que Deus pode curá-la?” 

 “Sim! Sem dúvida!” 

 “A partir deste momento está curada.” 

Recuperada totalmente da sua terrível doença, algumas 
semanas depois, Faye Wright entrou para o ashram do Guru em 
Los Angeles. Foi conhecida posteriormente como Shri Daya Mata, 
Sangha Mata do Yogoda Satsanga Society e da Self-Realization 
Fellowship. 

                           ☼ 

Um dia em 1935, enquanto meditava, ouviu a voz 
acolhedoramente amiga de Shri Yuketswar:  

“Yogananda vem. Em breve deixarei o corpo.”  

Seguro da procedência, correu ao encontro da sua presença 
física: o seu amado Guru que o aguardava serenamente. Era a há 
muito esperada passagem de estafeta.    

Dois atletas de fundo cujos olhos só fixavam numa meta: o 
seu próximo. Dois valorosos maratonistas harmoniosamente 
sintonizados no propósito de dar ao homem comum o que lhe era 
legítimo: a Consciência de Existência em Quietude absoluta.  
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A epopeia da Verdade, traçada há milhares de anos, iria 
continuar:     

  “O meu trabalho acabou. Deixo todos os meus ashrams nas 
tuas mãos. Outorgo em ti o elevado título espiritual de 
´Paramahansa`6.”  

Pouco tempo depois, entraria em mahasamadhi e três meses 
mais tarde o discípulo abençoado observava o mestre num corpo de 
glória ressurecto, revelando-lhe segredos da vida e da morte. 

Em Outubro de 1948, Paramahansa Yogananda entrou em 
nirvikalpa samadhi: o mais elevado estado espiritual. Por mais de 
doze horas conversou com a Mãe Divina e os seus discípulos 
tiveram a Graça de A ouvir responder, através da voz dele, mas 
num tom diferente.   

                                           ☼ 

          Sabia que lhe restava pouco tempo para completar os seus 
escritos. Nessa altura, escreveu esta interpretação inspiradora do 
Bhagavad Gita: 

         “Não importa o quanto o homem é mau, ele será perdoado se 
amar Deus profunda e suficientemente.”  
                                                           

6 Paramahamsa é uma palavra sânscrita traduzida como "Cisne Supremo". É composta do sânscrito, 
parama, significando transcendente, supremo, [do PIE (proto indo-europeu), que quer dizer: através, 
do outro lado ou além, cognato com o Inglês longe] e o sânscrito hamsa que significa cisne. O prefixo 
parama é o mesmo elemento visto no título Parameshwara.  

Os estudiosos ingleses traduziram eufemisticamente "hamsa" como cisne porque na tradição inglesa 
um ganso (o domesticado) tradicionalmente denota estupidez e inconsciência. Mas na indiana o 
ganso selvagem é conhecido por suas características de disciplina, resistência, graça e beleza. Isto é 
especialmente verdadeiro para o Ancer indicus, cuja rota migratória da Ásia Central para a Índia os 
força a voar sobre os Himalaias duas vezes por ano. Um feito que os faz viajar mais alto do que 
qualquer outra ave conhecida. E é por isso que Deus é também designado como "Paramahamsa".  

“Hamsa” pode ser um trocadilho religioso ou uma alegoria com significado filosófico. Uma tal 
etimologia sugere que as palavras “aham” e “sa” estão unidas para se tornarem "hamsa" ... “Aham” é 
“eu” e “sa” “Ele” − "Eu sou Ele”. Aqui “eu” refere-se à jivatma, alma viva, e “Ele” à alma suprema. Isso 
faz parte da filosofia Advaita que indica unicidade de jivatma (alma viva) e Paramatma (a alma 
suprema). A palavra “aham” é comum em muitas religiões. De "aham", “ahamkara”, é derivado o 
“ego”. As grafias alternativas são devido às diferentes romanizações da palavra em sânscrito.  

http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/en/Paramahamsa&ei=ZzxjTLuBBIf34AbAju2dCg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=4&ved=0CDIQ7gEwAw&prev=/search%3Fq%3Dmeaning%2Bof%2Bsanskript%2Bword%2Bparamahansa%26hl%3Dpt-BR
http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.yoganandaji.org/board/showthread.php%3Ft%3D3898&ei=s0RpTO6LG6aG4gbYnqWZBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=10&ved=0CEoQ7gEwCQ&prev=/search%3Fq%3DParamahansa%2BYogananda%2Bmahasamadhi%26hl%3Dpt-BR
http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.alpheus.org/html/articles/ascended_masters/Vedas_and_Masters3.html&ei=mk9pTMnmL9jU4wbGxaWZBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=6&ved=0CDYQ7gEwBQ&prev=/search%3Fq%3Dressurection%2Bglory%2Bbody%2Bswami%2Byukteswar%26hl%3Dpt-BR
http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.alpheus.org/html/articles/ascended_masters/Vedas_and_Masters3.html&ei=mk9pTMnmL9jU4wbGxaWZBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=6&ved=0CDYQ7gEwBQ&prev=/search%3Fq%3Dressurection%2Bglory%2Bbody%2Bswami%2Byukteswar%26hl%3Dpt-BR
http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.selfknowledge.com/109718.htm&ei=60NjTJniFo6Z4AaJ-_i2Cg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=5&ved=0CDAQ7gEwBA&prev=/search%3Fq%3Dmeaning%2Bof%2Bnirvikalpa%2Bsamadhi%2Bsanskrit%2Bword%26hl%3Dpt-BR
http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.goddess.ws/&ei=ShxpTMbfKMn54Abv4ZCZBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBgQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Ddivine%2Bmother%2Bof%2Bthe%2Buniverse%26hl%3Dpt-BR%26prmd%3Dv
http://www.culturabrasil.org/bhagavadgita.htm
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/en/Proto-Indo-European_language&prev=/search%3Fq%3Dmeaning%2Bof%2Bsanskript%2Bword%2Bparamahansa%26hl%3Dpt-BR&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhml5U3NNb6roXQ5TKGPMaAoaXzQQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/en/English_language&prev=/search%3Fq%3Dmeaning%2Bof%2Bsanskript%2Bword%2Bparamahansa%26hl%3Dpt-BR&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgaJh1-E2fhZhxgHYpzECRQyYaqSA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/en/Parameshwara_%28God%29&prev=/search%3Fq%3Dmeaning%2Bof%2Bsanskript%2Bword%2Bparamahansa%26hl%3Dpt-BR&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhIDEueJGbk6xudhKq0Y_-g_7A1kg
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                                  ☼ 

 Em 7 de Março de 1952, foi convidado a discursar num banquete 
em honra de Shri B.R.Sent, o primeiro embaixador indiano na 
América do Norte.  

Mais cedo, naquele mesmo dia, travara com Shri Daya Mata 
um revelador diálogo em que deu a conhecer ao mundo o estado 
natural de omnisciência em que já permanecia ao confidenciar-lhe:   

          “Daya Mata! Dentro de algumas horas deixarei a terra”  

“Guruji! Como conseguiremos continuar sem ti?” 

“Só o Amor pode continuar no meu lugar.” 

Com efeito, no banquete, tal como predissera, entrou em  
mahasamadhi e as suas últimas palavras foram sobre Deus, a Índia 
e a labuta da erradicação da ignorância da verdade espiritual que 
grassa pelo mundo:  

“…. Deus criou a terra; o homem criou os países confinantes e suas 
imaginárias e frias fronteiras.... Mas o Ganges, as florestas, as 
grutas dos Himalaias e os homens sonham com Deus. Fui 
abençoado, o meu corpo tocou esse solo.”;  

“O meu corpo acabará mas o meu trabalho deve continuar.” 

       Após ter finalizado o seu discurso, um beatífico sorriso 
inundou a sua face e entrou em mahasamadhi – saída consciente e 
definitiva do corpo físico dos grandes iogues.   

http://www.autobiografiadeumiogue.com/in_memoriam_yogananda.htm
http://www.autobiografiadeumiogue.com/mahasamadhi_yogananda.htm
http://www.autobiografiadeumiogue.com/mahasamadhi_yogananda.htm
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☼ 

         Como um dos grandes e verdadeiros mestres espirituais de 
sempre do seu país, fez igualmente um destacado trabalho pioneiro 
fora dele, estabelecendo decisivamente uma ligação de vida entre o 
Ocidente e o Oriente, para demonstrar quão vital é para o homem 
unir cada acção ao amor e à sabedoria divinos. 

         A Índia prestou um tributo formal ao seu grande filho no 
25º aniversário do seu Mahasamadhi, publicando um selo 
comemorativo. 

                                   ☼                    
             A mais bela promessa de Paramahansa Yogananda 
àqueles que sinceramente o procuram para se conhecerem a si 
próprios.                                   

          Para esses, portanto, mas para si também, Yoganandaji 
prometeu um dia que, quando a sua forma física se calasse para 
sempre no nosso seio, o profundo amor que sentia por nós manter-
se-ia bem vivo, numa fiel e inabalável aliança guru-discípulo. Uma 

http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&u=http://www.ananda.org/inspiration/books/faith/7.html
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sólida garantia de continuação da sua acção orientadora e 
protectora nas nossas vidas. Um hino à fraternidade, à incondicional 
disponibilidade universal de amar e servir. Continuamente.  

           Oiçamo-lo, então, atentamente, com a ternura da sua 
presença: 

           "Depois que eu tiver partido, os ensinamentos serão o guru. 
Aqueles que fielmente seguirem o caminho da auto-realização e 
praticarem estes ensinamentos, sintonizar-se-ão comigo, com Deus 
e com os Paramgurus que enviaram esta obra. 

          Muitos verdadeiros devotos vieram a mim durante a minha 
vida actual. Eu os reconheço de vidas passadas. E muitos outros 
estão por vir e eu os reconheço também. Eles virão depois que eu 
tiver abandonado este corpo. Lembrem-se que, mesmo não me 
sendo possível falar convosco com esta mesma voz, eu conhecerei 
cada um dos seus pensamentos e estarei consciente de cada acto 
que praticarem. Nunca me introduzo na vida dos que não desejam 
que eu o faça, mas estou sempre presente na vida dos que me 
concederam este direito e dos que buscam a minha orientação. 

           A minha consciência está em sintonia com eles. Estou ciente 
até mesmo do menor tremor em suas consciências. O meu corpo 
cessará de existir, mas o meu trabalho continuará vivo. Mesmo 
após minha morte, continuarei a trabalhar convosco pela libertação 
do mundo com a mensagem de Deus. Preparem-se para a glória 
divina. Fortaleçam-se na chama do Espírito." 

 

 

In Memoriam é um livro publicado pela SRF com depoimentos de discípulos, autoridades, religiosos, 
jornais e admiradores de Yogananda. Pode ser baixado na área de downloads. 

http://www.autobiografiadeumiogue.com/in_memoriam_yogananda.htm#Memoriam+%B9 

 

Om Shanti Yogananda 

                             ☼ 

http://www.autobiografiadeumiogue.com/in_memoriam_yogananda.htm#Memoriam+%B9
http://www.autobiografiadeumiogue.com/in_memoriam_yogananda.htm#Memoriam+%B9
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Alguns dos seus provérbios: 

 Deus é Amor. O seu plano para a criação apenas pode 
ser enraizado no Amor. Não é um meio tão simples, além dos 
raciocínios eruditos, oferecer conforto ao coração humano? 
Cada santo, que penetrou até ao âmago da realidade, 
testemunhou que um plano divino universal existe, é bonito e 
cheio de alegria. 

 Existe muito a conhecer! Muito a ver interiormente! A 
resposta para cada problema vem a ti directamente do infinito. 
As Verdades, que eu percepcionei interiormente pela 
meditação, revelaram-me a verdade que a ciência vem 
descobrindo através de outros métodos. 

 A Felicidade que Deus dá é maior do que qualquer outra 
coisa que o mundo possa oferecer. A Divina Aventurança é 
contínua, eterna. Quando tudo o resto se dissolve, a Bem-
Aventurança permanece. 
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 Quando conheces Deus não há mais tristeza. Todos 
aqueles que amaste e perdeste na morte estão contigo 
novamente na Vida Eterna. Não sabes mais quem 
considerar como “teu” porque todos são teus.   

 O Conhecimento prepara o caminho do Amor. Não 
podes amar aquilo que não conheces. O conhecimento de 
Deus deve preceder ao amor por Ele... Quando conheceres 
Deus, irás amá-Lo; e quando O amares, irás render-te a 
Ele. 

 

Este texto foi inspirado e contém mesmo partes extraídas do livro Autobiografia de um Iogue, da autoria 
do próprio Paramahansa Yogananda, aclamado em todo o mundo como um clássico na Literatura Iogue.         
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sua consulta. 

 

Kriya Yoga Mahavatar Babaji © Copyright 2011. Todos os direitos reservados  

 

 

 

 

☼  

 


	“Até os meus ashrams serão teus – mas não agora. Vem ao de Serampore (arredores de Calcutá), daqui a quatro semanas.”
	☼
	Dois anos mais tarde, Rabindranath Tagore convidou-o a ir à Shantiniketan, onde conversaram sobre muitos assuntos entre os quais educação, cultura e espiritualidade. A dada altura, Tagore referiu até que uma criança só estaria no seu meio natural ...
	☼
	Pouco tempo depois, encontrava-se apreensivo no seu quarto duvidando se realmente estaria preparado para a grande tarefa que o aguardava num Ocidente desconhecido. Tinha a responsabilidade de espalhar o saber ancestral do Kriya Yoga − ciên...
	Sabia que lhe restava pouco tempo para completar os seus escritos. Nessa altura, escreveu esta interpretação inspiradora do Bhagavad Gita:
	“Daya Mata! Dentro de algumas horas deixarei a terra”

