





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 

 

 

 

Solicitamos aos Centros e Grupos de Meditação da Self-Realization Fellowship que as 

seguintes diretrizes sejam lidas no início das reuniões organizadas para as eleições 

anuais. 

 

Servir nos Centros e Grupos de Meditação da Self-Ralization Fellowship é uma forma 

maravilhosa de apoiar a obra do nosso Guru.  Entretanto, para os que servem ocupando 

cargos oficiais, deve haver um compromisso no sentido de apoiar e viver de acordo com os 

ideais e princípios de nosso Guru, Paramahansa Yogananda.  Gostaríamos de compartilhar 

com vocês algumas diretrizes a serem observadas por aqueles que assumem posições de 

responsabilidade nos Grupos da Self-Realization Fellowship. 

 

1. Qualquer pessoa que deseje servir num dos cargos oficiais num Centro ou Grupo de 

meditação da SRF já deve ter escolhido a Self-Realization Fellowship como seu 

único caminho espiritual; deve estar se empenhando sinceramente em aplicar os 

ensinamentos de Paramahansa Yogananda na sua vida diária, bem como refletir 

lealdade e devoção aos Gurus e à sua organização, a Self-Realization Fellowship. 

 

2. Os requisitos para votar numa eleição e para servir num grupo ou centro são 

basicamente os mesmos. Para candidatar-se a um cargo oficial em um grupo ou 

votar numa eleição, o devoto deve ser estudante (graduado ou em prosseguimento) 

das Lições da SRF e ter participado das reuniões e serviços do grupo por pelo 

menos seis meses antes das eleições. Pode-se abrir uma exceção para devotos que 

vêm dando apoio ao grupo há meses ou anos e, em virtude de doença, negócio, 

viagem, etc., precisaram ausentar-se durante os seis meses anteriores à eleição, ou 

membros que recentemente se mudaram para a cidade e que serviram em outros 

Centros ou Grupos da SRF. 

 

3. Para se candidatar a coordenador, membro do conselho, leitor de serviços, 

professor(a) ou assistente da Escola Dominical, é preciso ser membro Kriyaban da 

Self-Realization Fellowship.  (Nota:  Embora desejável, não é obrigatório que os 

leitores dos Grupos de Meditação sejam Kriyabans.  Exceções poderão ser 

concedidas para pessoas que servem nas Escolas Dominicais de Grupos 

ministrando programas "informais".) 

 

4. Como a meditação é a pedra fundamental dos ensinamentos da Self-Realization 

Fellowship, é importante que os indivíduos que servem em cargos oficiais nos 

Centros e Grupos de Meditação realizem o maior esforço possível para se 

aperfeiçoar na prática das técnicas de meditação da SRF. 
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5. Os devotos desejosos de servir devem praticar meditação, ter consideração para 

com os outros, possuir boas maneiras, ser cumpridores das leis e fiéis aos 

tradicionais princípios morais e espirituais. 

 

6. A fim de atender os desejos de nosso Guru, Paramahansa Yogananda, espera-se 

que todos aqueles que servem em Centros, Grupos de Meditação e Círculos da 

SRF, vivam de acordo e mantenham certos padrões morais.  Gurudeva respeitava 

os sagrados laços matrimoniais e esperamos ver esta mesma compreensão nos 

devotos que servem.  Nos dias atuais não é incomum ver casais vivendo juntos sem 

ter feito os votos matrimoniais.  Embora encorajemos os devotos a seguirem os 

ideais ensinados por nosso Guru, respeitamos o livre arbítrio individual.  De forma 

alguma julgamos os outros, e todos são calorosamente bem-vindos e incentivados a 

assistir e participar de todas as atividades do Grupo.  Ao mesmo tempo, 

compreendendo que os participantes são influenciados pelos atos e exemplos 

daqueles que servem nos Centros e Grupos da SRF, pedimos que os casais que 

vivam juntos, sem estarem oficialmente casados, não assumam cargos oficiais ou 

eletivos.  Eles poderão, naturalmente, servir de muitas maneiras em outras 

atividades informais. 

 


