GRUPO DE ESTUDOS

AVISOS DA DIRETORIA
LEMBRETES SOBRE O COMPORTAMENTO
DESEJÁVEL NO TEMPLO E SERVIÇOS

* Não grave imagens ou áudios no Templo.
Isto distrai e prejudica a concentração dos
demais.
* Desligue e esqueça-se de seu celular.
*Com o Serviço iniciado, antes de entrar,
faça o Tubo de Luz e espere a invocação ou
o decreto em andamento terminar.
*Seja discreto e silencioso.
*Sente-se com a coluna ereta, com livro
a altura dos olhos e braços e pernas
descruzados, tudo para propiciar um
adequado fluir da energia.
*Não sobreponha sua voz à do líder. Tente
alcançar a aceleração e os tons
comandados por quem lidera, cujo papel é
ser a referência para que a comunidade
consiga o uníssono.
* Guarde a santidade do local com traje e
comportamento adequados.
OBS:- Os Mestres recomendam que após o início
dos Serviços se permaneça em quietude. O
levantar-se para entrar e sair, o bater os pés no
chão e/ou as mãos sobre os joelhos, entre outros
movimentos, quebram o campo de força
necessário para os resultados esperados. Chegue
mais cedo para pegar sua água, fazer seus
pedidos e iniciar a sua sintonização com os
Mestres.

A CIENCIA DA PALAVRA FALADA
A técnica de oração conhecida como ciência da Palavra falada é um
método para acessar o poder de Deus. Os Mestres Ascensos nos têm
ensinado esta ciência. Ela contem quatro elementos, combinando
oração, meditação e visualização com aquilo a que chamamos decretos
dinâmicos, em que é usada a afirmação do nome de Deus EU SOU O
QUE EU SOU.
Desde tempos imemoriais que o homem tem praticado alguma
forma da ciência da palavra falada para estabelecer essa comunicação
com Deus. Os cristãos e os judeus oram e cantam hinos, os católicos
rezam a missa e fazem o rosário, os hindus e os budistas usam os
mantras e os cânticos, e os muçulmanos oram em voz alta cinco vezes
por dia.
João disse: “No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o
Verbo era Deus”.
Nas escrituras Vedas hindus podemos ler: “No princípio era Brahman
com quem estava o Verbo, e o Verbo é Brahman”.
A ciência da Palavra falada revelada pelos Mestres Ascensos vem, nesta
era, restaurar à humanidade a arte perdida de decretar que foi
praticada pelos filhos e filhas de Deus nas eras de ouro primitivas,
anteriormente à queda da Atlântida e da Lemúria. Estes princípios foram
praticados naqueles continentes há mais de 12.000 anos.
Assim como as orações, os decretos são petições faladas feitas a
Deus.
O decreto é o instrumento do alquimista e a técnica para a
transmutação e autotranscedência pessoal e planetária.
A meta do decreto é liberar as energias do nosso Eu real, do nosso Santo
Cristo Pessoal e trazer a luz de Deus ao mundo da forma.
O decreto ou fiat divino, o decretador e a resposta ao decreto formam
uma tripla manifestação do próprio Deus.
Quem decreta tem de reconhecer que “é Deus em mim quem faz este
decreto. É a energia de Deus que flui para cumprir a sua ordem, e é ele o
cumprimento da Lei pelo poder da Palavra falada, manifestando-se
agora em mim”.
O homem, o eu menor, é, portanto, um instrumento que permite à luz
do coração de Deus coalescer como perfeição manifesta. Ele não é a
origem da luz nem o ditador da criação, e não possui qualquer poder
intrínseco para fazer com que a luz obedeça às suas ordens.
Por essa razão, precisamos elevar a nossa consciência ao nível do Santo
Cristo Pessoal e, através dele, oferecermo-nos como um sacrifício vivo
consagrado à pureza, para que a luz de Deus, a Palavra de Deus e o
decreto de Deus possam fluir através do nosso ser e manifestar a obra
perfeita do Criador.
O Cristo pessoal, o mediador da divindade do homem, é o instrumento
para a transformação alquímica dos quatro corpos inferiores e para a
evolução da consciência da alma. Quando invocamos a luz de Deus em
seu nome, o Mediador desce ao campo de força da nossa consciência e
profere, por nosso intermédio, a palavra sagrada que demonstra a Lei,
em baixo como no alto.
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AGENDA DE SERVIÇOS PARA AGOSTO DE 2018
O Vigiai Comigo: a Vigília das Horas de Jesus, às quartas-feiras, acontece das 19h30m às 21h30m.
Para que todos possam estar no Templo no início do Ritual, como prescrito por Mestre Jesus, a porta
TÉRMINO do GEEM será fechada às 19h20m.

01

4ª. feira

19h30m

21h30m

Vigiai Comigo – a Vigília das Horas de Jesus

03

6ª. feira

16h

05

domingo

09h

10h20m

06

2ª. feira

20h

21h

07

3ª. feira

16h

08

4ª. feira

19h30m

21h30m

11

sábado

16h

17h50m

Vigiai Comigo – a Vigília das Horas de Jesus
Atismos
Serviço a Saint Germain

11

sábado

18h

18h30m

Rosário da Paz

13

2ª. feira

20h

20h30m

Serviço de Decretos à Chama do Amor Divino

13

2ª. feira

20h30m

15

4ª. Feira

19h30m

17

6ª. feira

16h

18

sábado

18

Serviço da Ascensão (somente para Guardiães da Chama)
Ritual do Uníssono
Serviço de Decretos para Cura e Abundância – Chama Verde
Serviço ao Mestre El Morya

Palestra “ Chama Trina”
21h30m

Vigiai Comigo – a Vigília das Horas de Jesus

16h

17h50m

Serviço
Atismosda Ascensão (somente para Guardiães da Chama)
Rosário de Cristal à Kuan Yin

sábado

18h

18h30m

Rosário Escritural (tragam suas cartas com pedidos para Nossa Senhora)

19

domingo

09h

10h20m

Ritual Sagrado

20

2ª. feira

20h

21h

22

4ª. feira

19h30m

21h30m

Vigiai Comigo – a Vigília das Horas de Jesus

25

sábado

16h

17h50m

Vigília Nacional

25

sábado

18h

18h30m

Rosário da Renúncia (tragam suas cartas com pedidos para Nossa Senhora)

27

2ª. feira

20h

21h

29

4ª. Feira

19h30m

21h30m

Serviço de Decretos para Transmutação- Chama Violeta

Ritual do Uníssono (com Comunhão)
Vigiai Comigo – a Vigília das Horas de Jesus
Atismos

