
 

Retiro de Natal 2017 
Há muitos anos atrás, P. Yogananda estabeleceu o costume de realizar uma meditação longa perto do dia de Natal, 

a fim de que os devotos passassem um dia inteiro unidos em esforço espiritual, aprofundando a sua comunhão 
com Deus e Cristo. Muitos devotos consideram a Meditação de Natal como o acontecimento mais importante do 

ano. Eles descobrem que as bênçãos de um dia inteiramente dedicado a Deus, têm um efeito permanente, 
especialmente quando esse dia foi precedido pela meditação diária e constante, durante toda a época de Natal. Às 
vezes, os principiantes acham que uma meditação de várias horas lhes seria impossível. Todavia, com frequência, 
novos membros que participam da meditação de Natal da SRF relatam, mais tarde, que as horas passaram como se 
fossem minutos. O poder da sinceridade, do esforço devocional do grupo e das bênçãos de Deus criam uma calma 

interior que ajuda cada um a superar a inquietude e a sentir a presença de Deus e de Cristo. De facto, muitos 
devotos que participaram numa dessas meditações perceberam, depois, uma grande mudança espiritual nas suas 

vidas, como resultado desse dia de contínua comunhão divina. Assim, convidamo-lo(a) com alegria a unir-se a nós. 

9 e 10 de Dezembro 2017 Inscrições 
Através do preenchimento do formulário online: https://
www.yogananda-srfportugal.pt/retiros/  Até ao dia 3 de 
Dezembro (para refeições e alojamento).  

Donativo de inscrição: 10€ (1dia -7,50€)  
Total das refeições e dormida (1 noite):  
32€ (quarto duplo )  
38€ (quarto individual)  
Refeições avulso:  
10€ Almoço ou Jantar;  
5€ Pequeno Almoço  
Dormida extra:  
12,5€ quarto duplo; quarto individual 18€ 

Obs: Quem pretender pernoitar noite(s) extra(s) deverá  
contactar pessoalmente a Casa dos Capuchinhos, 
mencionando que está integrado neste grupo de Retiro de 
Natal. Telefone: 249 530 215

Casa dos Capuchinhos Franciscanos  
Fátima 

Para desfrutar de um verdadeiro Natal, você 
deve celebrar o nascimento da Consciência 
Crística nos centros espirituais de percepção 
divina do cérebro e da  
coluna vertebral.” - Paramahansa Yogananda

Mais informações: 
https://www.yogananda-srfportugal.pt  
srfaveiro@gmail.com 
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Informações importantes: 
1) Traga agasalho e roupa confortável, de preferência que não produza ruídos; 

2) Se desejar praticar a Técnica de OM na meditação, deve trazer o apoio para braços; 

3) Por favor traga uma fruta como oferenda devocional e pronami (donativo simbólico); 

4) Traga material de leitura para o seu estudo individual depois da meditação longa; 

5) Paramahansa Yogananda aconselhava a fazer jejum durante a meditação longa. Se, no entanto, antevê 
que o seu organismo poderá não se adaptar bem, existirão frutas e chás que poderão ser consumidos 
nos intervalos da meditação longa. Contudo, se os achar insuficientes para o seu organismo, sinta-se à 
vontade para trazer algo de casa que complemente as suas necessidades. 

6) Venha com uma atitude de devoção, deixe de lado todos os pensamentos do mundo exterior e mantenha o coração e a 
mente concentrados apenas em Deus, de forma a poder aproveitar melhor o momento presente, uma dádiva do aqui e 
agora.  

Indicação útil de acesso - Chegando à rotunda Norte, tome a saída que tem a indicação Ourém, apanhando a Av. Beato 
Nuno até chegar à Casa dos Capuchinhos, à direita, a qual possui um letreiro.  
Estacionamento: No recinto do local.    

Programa pré-retiro (facultativo)  
Sexta-feira 8 de Dezembro 
18h30 | Acolhimento 

19h00 | Jantar 

20h00 - 22h00 | Vídeo inspirativo: “Na sua presença -Uma palestra de Sri Mirinalini 
Mata” (legendas em português) 

22h00 - 22h15 | Meditação guiada

Domingo 10 de Dezembro 
08h00 – 8h20 | Exercícios de Energização  

08h30 – 9h30 | Serviço de Meditação  

09h30 – 10h30 | Pequeno-almoço 

10h30 – 11h30 | Vídeo inspirativo “Contemplar Deus na vida diária” - Sri Daya Mata (legendado 
em português)  

11h30 – 13h00 | Serviço Inspirativo 

13h00 | Almoço de Confraternização de Natal  

14h30 – 15h30 | Convívio, incluindo vídeo inspirativo “O portal para a luz interior. Palestra de 
Sri Mrinalini Mata durante o lançamento oficial da Segunda vinda de Cristo de Paramahansa 
Yogananda”  
15h30-16h00 | Encerramento do Retiro 

Sábado 9 de Dezembro      
10h00 – 10h30 | Acolhimento  

10h30 – 10h50 | Exercícios de Energização  

11h00 – 17h00 | Meditação Longa de Natal – períodos de silêncio intercalados com cânticos, 
leituras inspiradoras e a audição da voz de Paramahansa Yogananda; intervalo e audição da música 
“Contos dos Bosques de Viena”, oferenda devocional de uma fruta e pronami (donativo simbólico); 
e técnica de cura ensinada por Paramahansa Yogananda.  

17h00 – 17h30 | Prasad e fruta 

17h30 - 19h00 |  Período de estudo individual em silêncio  

19h00 | Refeição completa, em silêncio 

20h30 – 21h30 | Kirtan de Natal 

21h30 | Curta Meditação

Programa 


