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Organização Brahma Kumaris (Brasil)

Nesta edição, celebramos a chegada de um ano novo com a visão da construção de um mundo novo, através do relacionamento
com Deus. E, coerente com isso, enfocamos o cuidado com o meio ambiente como um assunto espiritual.

Luciana Ferraz, coordenadora da BK no Brasil,
comenta brevemente a
relação entre o cuidado
com o meio ambiente e a
espiritualidade

Ecologia Interior
Ainda que muitas medidas e políticas públicas e esforço conjunto
internacional sejam necessários,
é o ser humano o elemento inicial
e básico de qualquer transformação, que precisa ser conscientizado, pois precisamos desenvolver e
praticar novos valores e forma de
pensar.

A Organização Brahma Kumaris
tem participado das Conferências
Internacionais sobre Mudanças Climáticas
e discussões sobre Sustentabilidade, e
estará presente na Rio Mais 20, em junho
de 2012, no Rio de Janeiro. O cuidado com
o meio ambiente está integrado às práticas
internas da BK.

Métodos que incluam a disciplina
da mente, maior clareza do intelecto e maior bondade na nossa
personalidade são necessários.
A espiritualidade é, então, um conceito importante nesta mudança
de atitude. É independente de religiões estabelecidas e implica principalmente em atuarmos a partir

Restaurante de Gyan Sarovar, campus da BK na Índia,
que utiliza energia solar

Ano Novo, Mundo Novo.
Vai chegando o fim do ano e um
tipo de alegria contagiante toca
nossos corações; pensamos em
doar presentes, perdoar quem nos
prejudicou, e desejamos o melhor
para todos. É hora de deixar as
diferenças de lado e reafirmar o
que nos une. A onda de atitudes e
palavras positivas que a vinda do
ano novo inspira traz os presságios auspiciosos de um momento
divino da história humana. Inconscientemente ativamos a lembran-

ça do mundo lindo em que vivemos e viveremos no futuro.
Deus de maneira incógnita está
por trás deste movimento cíclico
de renovação da vida. Como Criador da perfeição, Se alegra em ver-

Em Shantivan, um campus para 20.000 pessoas, a BK
está construindo instalação de energia solar para
abastecimento de toda a energia necessária.

de um novo referencial, onde a
identidade do ser embasada nos
atributos físicos e limitados (cor,
gênero, nacionalidade, religião,
profissão, status social, papel, etc.)
é substituída pelo entendimento de que somos seres espirituais
conscientes que usam o corpo e
o mundo material para expressar
suas qualidades intrínsecas.

Por Márcia Medeiros,
coordenadora da
Brahma Kumaris no Rio
Grande do Sul

nos preenchendo-nos de Luz. Não
importa a época do ano se a percepção está voltada para elevação
do ser, o espirito das festas estará
conosco todo o tempo.
Celebremos diariamente o tornarse novo com a certeza que isso
criará um mundo novo.
Felicidade e amor constantes para
todos nós.
Om shanti !

Acontece
“Um Deus, uma Família Mundial”

Homenagem

tro chefe de Delhi, diversos ministros, a
diretora do Escritório da ONU em Delhi,
entre outros, prestigiaram as celebrações.
Diálogos interrreligiosos foram realizados, com temas como “Construindo Pontes de Entendimento”, ”Espiritualidade
para a Irmandade Universal”, bem como
encontros maiores reunindo de 7.500 a
30.000 pessoas.
A presidente da Índia, Prathiba Patil, em cerimônia de inauguração das celebrações

A Brahma Kumaris comemorou
em 2011 seu Jubileu de Platina

Firme no propósito de, com as bênçãos do
Pai Autoridade Toda Poderosa, continuar
a servir o mundo com humildade, amor e
sabedoria, as celebrações estenderam-se
pelos aproximadamente 130 países onde a
Brahma Kumaris está presente.
Em Delhi, a capital da Índia, as celebrações aconteceram de 7 a 16 de outubro,
com grande afluência de autoridades governamentais, líderes religiosos (Swamis
e gurus, cristãos, budistas, jainistas e muçulmanos) e de público.
A presidente da Índia, Prathiba Patil , a presidente do Partido do Congresso Nacional,
Sonia Gandhi, o vice-presidente, o minis-

(75 anos) com este tema.
Os frutos dos sinceros esforços de 75 anos
foram reconhecidos e homenageados por
400 líderes religiosos e governamentais
numa significativa celebração, de 4 a 8 de
novembro, em Shantivan, na sede mundial
da Brahma Kumaris.
As palavras do Swami Samarpanand Giriji, uma das personalidades presentes em
Shantivan, parecem resumir bem o espírito do encontro e das celebrações: “É essencial que o princípio de “Um Deus, uma
Família Mundial” seja ensinado a todos,
se queremos alcançar a transformação do
mundo”.

Aida Gluer era a coordenadora da Brahma
Kumaris para a região Sul. Em 22 de novembro de 2011 nossa querida irmã partiu,
da mesma forma que sempre viveu: com
leveza, doçura e dignidade. Ela entrou no
conhecimento espiritual em 1988 junto
com seu esposo; a casa onde residiam foi
doada a Baba (Deus, como Pai) e ali funcionou o centro de Raja Yoga de São Leopoldo
(RS) durante todos estes anos. Por cinco
anos, ela enfrentou a doença com grande
paciência e sabedoria. Luciana Ferraz, coordenadora da BK no Brasil, que a visitou
no mês anterior, relata: “Sua positividade
e vibração angelical indicavam que estava
se aproximando do seu estado elevado.
Deixa entre nós o testemunho de alguém
que rendeu mente, corpo e riqueza a Deus.
Ela está agora sendo acariciada no colo de
Baba, para quem entregou sua vida.”

Meu relacionamento com Deus
Desde muito jovem,
sempre busquei por
um sentido para a vida.
Eu até intelectualizava
que o sentido da vida
estava em Deus, no
amor de Deus. Entretanto, aquilo não me
satisfazia, pois me faltava a experiência. Aos 19 anos, comecei a
estudar e praticar a Meditação Raja Yoga,
que não apenas me trouxe esta experiência, como também me deu o sentimento
de que é minha tarefa levar este amor
para onde quer que eu vá. O hábito de
pedir a Deus por paz e felicidade mudou

Augusto Zimbres descreve a sua
experiência de relacionamento com
Deus. Augusto é o coordenador para
a América Latina do Programa para
Jovens da BK

para um sentimento de que, enquanto me
entendendo como filho de Deus, tenho um

Shiv Ratri

É dito:
Devemos não apenas pensar sobre
Deus, precisamos nos concentrar
Nele. Pensar cria teologia,
concentrar-se cria relacionamento.
Apenas relacionamento traz
experiência.
direito a tudo aquilo que o meu Pai possui.
A cada hora, procuro estabilizar-me numa
consciência e pensamentos mais elevados
de acordo com o conhecimento que recebo diariamente. O meu desafio é acumular
força interna que me capacite a me manter estável diante das diversas demandas
e pressões do meu dia-a-dia. Isto me possibilita sentir a companhia de Deus e me
ajuda a ter a clareza necessária para escolher o melhor caminho a cada momento.

A Brahma Kumaris é uma organização internacional que tem por objetivo a revalorização do
ser humano para a construção de um mundo melhor. Com escolas em mais de 129 países, tem
sua sede internacional na Índia. Não possui fins lucrativos e seu trabalho é mantido por serviço voluntário e contribuições espontâneas daqueles que se beneficiam dele.
Mais informações: www.bkwsu.org/brasil - pontoaponto@br.bkwsu.org

O Shiv Ratri (festival que comemora o
“nascimento” de Deus) me relembra da
beleza da atuação sutil de Deus na transformação desse mundo, que tão poucos
conseguem captar. Estar em Madhuban
(sede da BK na Índia), a terra do silêncio
e da meditação profunda, na época deste
festival, me trouxe uma experiência de silêncio interior que me possibilitou ouvir a
minha própria voz interior. Desse modo,
me percebi mais capaz de captar o poder
de Deus sendo empregado na renovação
do mundo.
"Experiências dos leitores”
Compartilhe suas experiências sobre os temas tratados no Ponto a Ponto; poderão ser
colocadas no site junto à publicação do boletim (se necessário, sumarizadas).

