Apresentação da Brahma Kumaris por ocasião
dos 40 anos de atividades no Brasil

Fundada na Índia em 1937, com a missão de restaurar os valores humanos e
espirituais, a Brahma Kumaris celebra 40 anos de atividades no Brasil. Como uma
escola, ela faz o que ninguém faz, ela ensina a pensar. Como uma organização, ela
promove a aplicação prática desses valores nos diversos setores da sociedade.
Como uma comunidade, busca a convivência pacífica e altruísta de pessoas que
compartilham dos mesmos ideais.
Lema
Referência no ensino da meditação Raja Yoga, a Brahma Kumaris ajuda as pessoas
a redescobrirem suas qualidades intrínsecas como a felicidade, o amor, a paz, a
pureza e a verdade. A conexão com essa riqueza interior faz crescer a
autoconfiança e a coragem para lidar com os desafios crescentes de um mundo em
constante transformação. Por esse motivo, desde sua criação, a Brahma Kumaris
difunde seu lema universal: “Quando eu mudo, o mundo muda”.
Iniciativas no Brasil
Convicta de que as mudanças mais profundas e perenes acontecem de dentro para
fora, e não o inverso, essa instituição sem fins lucrativos facilita o desenvolvimento
interior de profissionais, agentes públicos, jovens, crianças, mulheres, homens,
idosos, líderes e empreendedores através de diversas iniciativas de grande alcance e
significado no Brasil. São elas: Vivendo Valores na Educação, Vivendo Valores

nas Organizações, Vivendo Valores na Saúde, Campanha Escolha a Calma,
Imagens e Vozes de Esperança, Iniciativa Ambiental, etc.
Reconhecimento no Brasil
No Brasil, as escolas da Brahma Kumaris têm sido reconhecidas por seus trabalhos
em prol da paz e do desenvolvimento humano. Já recebeu nove Títulos de Utilidade
Pública bem como outros reconhecimentos de órgãos da sociedade civil como,
Medalha Alferes Tiradentes (Belo Horizonte), Medalha do Mérito Alvorada
(Brasília), Medalha de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara (Olinda), Moção de
Congratulações na Polícia Militar de PE e Museu Militar Forte do Brum (Recife),
Moção de Congratulações (Rio de Janeiro), Moção de Aplausos (Piracicaba),
Prêmio Lotus, Homenagem da Câmara Municipal de Salvador, Gratidão da Cidade
de São Paulo e Promotora da Paz (Rio de Janeiro), entre outros.
Projetos internacionais
No mundo, a Brahma Kumaris foi protagonista de incontáveis iniciativas pela paz.
Lançou a campanha “Um Milhão de Minutos de Paz” em comemoração ao Ano
Internacional da Paz da ONU (1996) tendo coletado contribuições de mais de um
bilhão de minutos de paz na forma de orações, meditações e pensamentos positivos.
Como resultado, a Brahma Kumaris foi uma das três organizações agraciadas pelas
Nações Unidas com o prêmio “Mensageira da Paz” em sete países, sendo o Brasil
um deles. Esta campanha inspirou outro projeto internacional chamado
“Cooperação Global por um Mundo Melhor” lançado no Parlamento inglês. Foi
também a instituição que mais coletou assinaturas do “Manifesto 2000 por uma
Cultura de Paz e Não-Violência” escrito por um grupo de laureados do Prêmio
Nobel da Paz, lançado em Paris e promovido pela UNESCO. Segundo a UNESCO,
“o maior número de assinaturas - quase a metade do total - foram reunidas pela
Universidade Mundial Espiritual Brahma Kumaris, incluindo 35 milhões na Índia,

mais de um milhão no Nepal, e outro milhão de muitos outros países incluindo o
Brasil, a Malásia e as Filipinas”.
Relação com a ONU
A Brahma Kumaris, na Índia, é uma organização internacional não governamental
(ONG) com status consultivo geral junto ao Conselho Econômico e Social das
Nações Unidas e com status consultivo junto ao UNICEF. Também é afiliada ao
Departamento de Informação Pública da ONU. Além disso, é uma Organização
Observadora da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas
(UNFCCC).
História
Mas qual é a semente de toda essa bem-sucedida história de expansão da Brahma
Kumaris? Cerca de dez anos antes da independência da Índia e da partição com o
Paquistão, Dada Lekhraj, um rico empresário do mercado de diamantes e estudioso
das escrituras, começou a ter experiências visionárias sobre a alma humana, a Alma
Suprema e o futuro. Parentes, amigos e cidadãos comuns, atraídos pela
espiritualidade, se juntaram a ele e foi estabelecida uma comunidade de cerca de
300 pessoas em Karachi, hoje Paquistão. Dada, que passou a ser chamado de
Brahma Baba (Pai da Humanidade), resolveu dedicar sua vida e fortuna ao serviço
espiritual altruísta. Em 1950, o grupo se mudou para a cidade de Mount Abu na
Índia, onde permanece até hoje a sede mundial da instituição. Sempre destacando o
papel das mulheres e das mães na família e na sociedade, quando faleceu, em 1969,
deixou o legado da Brahma Kumaris na mão de mulheres que o acompanharam
desde o início da jornada. Dadi Janki, que se uniu ao grupo com 21 anos e
recentemente completou 103 anos, é a presidente global da instituição atualmente.
Para mais informações, acesse:
www.brahmakumaris.org.br

