ENSINAMENTO DO MÊS

AVISOS DA DIRETORIA

GRUPO DE ESTUDOS

* MUDANÇAS NA OFERTA DE SERVIÇOS
E RITUAIS. SEMPRE LEIA A AGENDA DO
MÊS.
Rituais de domingo, duas vezes ao mês:
no primeiro domingo (Uníssono) e no
terceiro domingo (Sagrado).
Serviço à Poderosa Astrea e o Rosário
do Arcanjo Miguel serão oferecidos em
vigílias especiais.
As segundas, dia também de recepção
aos novos, teremos: na primeira e
terceira semanas os serviços de
decretos
com
focos
diversos
(Transmutação, Cura, Abundância), na
segunda semana ½ hora de decretos
seguidos de palestra; na quarta semana
o Ritual do Uníssono (com Comunhão);
e quando houver uma quinta segundafeira no mês alguma Vigília ou Serviço
especial.
Continuarão sem alterações o Serviço da
Ascenção (duas vezes ao mês) e os
Serviços de sábado: Saint Germain, Kuan
Yin, Vigília Nacional e os Rosários, bem
como o Vigiai Comigo às quartas-feiras.
Também o Serviço a El Morya será
oferecido mensalmente.
* TORNE-SE UM PATROCINADOR!
Sua contribuição mensal, por menor que
seja, é de vital importância!
Converse com alguém da Diretoria.

EL MORYA
QUARESMA

ENSINAMENTOS DOS MESTRES DA
GRANDE FRATERNIDADE BRANCA

A época da Quaresma começa na Quarta-feira de Cinzas, 14 de
fevereiro e termina em 29 de março. Nesta época do calendário
litúrgico são sempre aconselhados o jejum, a meditação e a oração.
A Madre explicou que é um tempo para a mortificação da carne para
que o espírito possa renascer na Chama da Ressurreição.
Lembramos, então, que é indicado jejuar, meditar, reservar mais
tempo para orações (mais decretos de Chama Violeta e de Chama da
Ressurreição - seção amarelo escuro do manual), escrever uma carta
de confissão ao Mestre de sua devoção, fazer o ritual 7 dos Rituais
do Ashram, e também decreto 40.09, Exercício de Respiração de
Djwal Kul.
Sugestões sobre o jejum (retiradas da Pérola de Sabedoria, Vol. 35,
no. 6, de 9 de fevereiro de 1992): Se decidirem jejuar durante a
Quaresma, experimentem arroz integral cozido na panela de pressão
e chá bancha. É um jejum fantástico! O arroz focaliza o equilíbrio
perfeito de Alfa e Ômega, o yin e o yang, o mais e o menos. O jejum
de arroz ajudá-lo-á a equilibrar essas energias no corpo. Faça do seu
jejum uma experiência sagrada, a começar pela preparação do arroz.
A Mensageira sugere que faça o rosário e cante bahjans enquanto o
prepara...
Descobrirá uma tremenda paz no seu ser por que a todo órgão que
estiver demasiado yang, o arroz fornecerá o yin espiritual. A todo
órgão que estiver demasiado yin, o arroz fornecerá o yang espiritual.
Assim procedendo, dia após dia da Quaresma, você estará levando
equilíbrio, como um alquimista do Espírito, ao seu corpo físico.
Embora o jejum de arroz integral seja opcional, ele é recomendado
por ser um jejum que dá sustento, pelo qual se pode observar a
Quaresma e também beneficiar a saúde. Podem também jejuar dois
ou três dias e depois comer vegetais cozidos e outros grãos durante
um ou dois dias ou durante uma semana.
Porém, se desejarem apenas sacrificar alguma coisa durante a
Quaresma, a Mensageira também sugeriu a opção de deixar de
comer carne vermelha e/ou doces.
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AGENDA DE SERVIÇOS PARA FEVEREIRO DE 2018
O Vigiai Comigo: a Vigília das Horas de Jesus, das quartas-feiras, acontece das 19h30m às 21h30m.
Para que todos possam estar no Templo no início do Ritual, como prescrito por Mestre Jesus, a
TÉRMINO porta do GEEM será fechada às 19h20m.

02

6ª. feira

16h

Serviço da Ascensão (somente para Guardiães da Chama)

04

domingo

09h

10h20m

05

2ª. feira

20h

21h

06

3ª. feira

16h

07

4ª. feira

19h30m

21h30m

14

4ª. feira

19h30m

21h30m

16

6ª. feira

16h

17

sábado

16h

17h50m

Rosário de Cristal a Kuan Yin

17

sábado

18h

18h30m

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

18

domingo

09h

10h20m

Ritual Sagrado

19

2ª. feira

20h

21h

21

4ª. feira

19h30m

21h30m

24

sábado

16h

17h50m

Vigiai Comigo – a Vigília das Horas de Jesus
atismos
Vigília Nacional

24

sábado

18h

18h30m

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

26

2ª. feira

20h

21h

28

4ª. feira

19h30m

21h30m

Ritual do Uníssono
Serviço de Decretos para Cura e Abundância
Serviço a Mestre El Morya

Vigiai Comigo – a Vigília das Horas de Jesus
RECESSO DE CARNAVALatismos
- RECESSO DE CARNAVAL - RECESSO DE CARNAVAL - RECESSO DE CARNAVAL
Vigiai Comigo – a Vigília das Horas de Jesus
Serviço da Ascensão (somente para Guardiães da Chama)

Serviço de Decretos à Chama Violeta para transmutação

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

