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MATRIMANDIR, palavra sanscrita que significa“Templo da
Mãe Divina”.
Esse maravilhoso e moderno templo foi idealizado, inspirado e concebido por Sri
Aurobindo, nome civil Aravind Ghose, o criador do Yoga Integral, e fundado por sua
companheira espiritual Mirra Alfassa,carinhosamente chamada“A Mãe”. Sua localização
fica no centro da cidade de Auroville, em Pondichrry, Sul da India.
Esta grande e fabulosa obra foi fundadamentado dentro dos princípios do Yoga
Integral. O conceito da cidade iniciou em 1930, porém foi em 1960 que a Associação
Sri Aurobindo, em Pondicherry propôs o inicio de sua construção, exatamente nas
formas pensadas por Sri Aurobindo.

Matrimandir levou 37 anos para ser construído. Foi ao nascer do Sol, em 21 de
fevereiro 1971 que foi lançado sua pedra fundamental em de 2008 foi concretizado
a sua obra.

Auroville foi inaugurada em 28 de fevereiro de 1968 em uma cerimônia com a
presença de representantes de cento e vinte e quatro (124) nações e todos os
estados da India. Em um gesto simbólico de unidade humana, um menino e uma
menina de cada nação e Estado derramou um punhado de terra da sua pátria em
uma urna de mármore em forma de lótus, perto do centro da cidade-a-ser.

Mais informações visite o site:www.miraura.org/aa/av/av-matr.html

Sua forma é de uma enorme esfera rodeada de doze pedestais. A cúpula central é
coberta por discos de ouro, onde reflete a luz do sol produzindo um brilho
característico. Dentro desta cúpula central é uma sala de meditação, conhecida
como a câmara interior. Esta câmara contém o maior globo de vidro opticamente
perfeito.

O Templo é de uma visão sem igual, cercado por doze belos jardins e um lago, com
grande variedadedes de flores, plantas, árvores, propagando-se para a estrutura
central, tendo cada um deles um nome: Jardim da Existência, da Consciência, da
Felicidade, da Luz, da Vida, do Poder, da Abundância, da Utilidade, do Progresso,
da Juventude, da Harmonia e da Perfeição.

Matrimandir foi construída com o apoio de pessoas de todo o mundo. É um tesouro da
humanidade. Não pertence a nenhuma religião particular ou seita.

Segundo o ensinamento de Sri Aurobindo, a “Mãe representa o grande princípio evolutivo
consciente e inteligente da Vida, a Mãe Universal, que visa ajudar a mover a humanidade
além de suas limitações atuais para a próxima etapa de sua aventura evolutiva, o
supramental consciente.

Para saber mais sobre Auroville visite o site: www.auroville.org

Sri Aurobindo, Aravind Ghouse nasceu no dia 15 de agosto de 1872, em Calcutá, INDIA,
às 4h52min. Na hora de Brahmamuhurta, a hora de Deus. Estudou na Inglaterra, morreu
em Pondicherry em 05 de dezembro de 1950 às 01h26min. Foi o pai do Yoga Moderno e
um crítico profundo do Yoga Antigo, anti-social. Chamou a seu Yoga de YOGA
INTEGRAL.

Mirra Alfassa, “A Mãe” nasceu em 21 de fevereiro de 1878 em Paris. A Mãe, Mirra
Alfassa, seguiu os ideais de Sri Aurobindo; dirigiu e organizou o Ashram e todos os
trabalhos da comunidade, sempre em busca do estabelecimento de uma vida mais
luminosa, mais valiosa e plena. No Sri Aurobindo dizia: “Todo vida é Yoga”. Este Yoga
significa não somente a realização de Deus, mas uma completa consagração e mudança
das vidas interior e exterior, até que estejam preparadas para manifestar uma consciência

divina e tornar-se parte do trabalho divino.

Para Sri Aurobindo o mundo é criado pela Divina Manifestação de Perfeição em
todos os aspectos e formas – que é, Conhecimento Divino, Poder Divino, Amor
Divino, Luz Divina e Beleza Divina.
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