
Sites Recomendados

S e você quiser escutar música 
espiritual ou para meditação, 

assistir entrevistas com Sri Chinmoy 
e seus alunos, se quiser saber mais 
sobre projetos e iniciativas espirituais, 
se quiser mais leituras ou se simples-
mente quiser saber mais sobre o que 
conversamos nos cursos, basta usar os 
sites abaixo.

   Não estão listados aqui todos os 
sites dos Centros Sri Chinmoy (pois 
são mais de 100) - é uma lista dos mais 
recomendados.

    Vale lembrar que nada substitui a 
experiência pessoal e mesmo um bom 
livro. A internet é apenas mais uma 
ferramenta.

            RADIO SRI CHINMOY

            www.radiosrichinmoy.org

Neste site há muitas e muitas horas de música, mantras, 
discursos e áudio. Tudo é gratuito, e vocês podem baixar 
em mp3, mp4, etc.

            SRI CHINMOY CENTRE

            www.srichinmoycentre.org
            br.srichinmoycentre.org

Notícias sobre o que acontece nos Centros Sri Chinmoy 
no mundo todo, textos e experiências escritos pelos alu-
nos, atividades promovidas, livros em português, etc.

            PEACE RUN

            www.peacerun.org

Acompanhe dia-a-dia a jornada da Corrida da Paz pelo 
mundo. Todos os dias você pode ver as fotos da rota, das 
pessoas que encontramos e corações que tocamos.

            SRI CHINMOY LIBRARY

            www.srichinmoylibrary.com

Mais de 1000 livros estão disponíveis gratuitamente no 
site. Um tesouro inexaurível de luz-sabedoria.

            SRI CHINMOY TV

            www.srichinmoy.tv

Aqui você acha diversos vídeos para meditação, entrevis-
tas, arte, música, esportes e outros temas. Tudo é gra-
tuito e pode ser feito download

            ARTIGOS SOBRE MEDITAÇÃO

           www.meditacaobrasil.com
            www.meditacaosp.com
            www.rjmeditacao.com
            Artigos, textos e informação sobre os próximos 
cursos de meditação

            SRI CHINMOY RACES

            www.srichinmoyraces.org

Provas de corrida, natação, triatlo, ciclismo e outros es-
portes organizadas ao redor do mundo pelo Sri Chinmoy 
Marathon Team. Inscrições, informação e fotos no site.

            TEXTOS EM PORTUGUÊS

            http://br.srichinmoycentre.org/biblioteca

Aqui colocamos uma amostra de textos de Sri Chinmoy 
traduzidos ao português. Você encontrará palestras, 
peças de teatro, poesia e aforismos, contos e histórias.


