
                                                                                                                                        
   

 
 

AVISOS DA DIRETORIA 
   

Estamos nos aproximando do final do ano e no 
último domingo de novembro, dia 25, iniciamos 
os Serviços para Purificação dos Quatro Corpos 
Inferiores, aos quais chamamos de Serviços do 
Advento de Natal. Nesse dia e por mais três 
domingos consecutivos venha decretar em 
comunidade para a purificação do Corpo Etérico, 
do Corpo Mental, do Corpo Emocional e, por 
fim, do Corpo Físico. É uma intensa preparação 
para comemorar o nascimento de Mestre Jesus 
e para bem enfrentar as experiências de 2019. 
 

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 se esqueça de seu celular. 
* Com o Serviço iniciado, antes de entrar no 

Templo, 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 
na altura dos olhos, braços e pernas 

descruzados, tudo para  propiciar um 
adequado fluir da energia. 

*Não sobreponha sua voz à do líder.  
* Tente alcançar a aceleração e o tom 

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 pessoais e iniciar a sua 
sintonização com os Mestres.  

 
 

 

 

 

 

 
 

A Chama Violeta é uma energia espiritual capaz de 
consumir vibrações negativas, libertando a energia Divina 
aprisionada em nossos registros cármicos, em matrizes que 
construímos com base no mundo material. Quando essas energias 
aprisionadas em matrizes imperfeitas são resgatadas, libertadas, 
retornam à sua fonte original, o nosso Corpo Causal.  
A Chama Violeta é o fogo do Espírito Santo que contém as 
qualidades do perdão, da misericórdia, da alquimia, da 
transmutação e da liberdade. 
O ensinamento sobre a Chama Violeta não é algo novo, de criação 
recente. Ela sempre existiu e foi, por milhares e milhares de anos, 
utilizada pela Grande Fraternidade Branca. As civilizações da 
Lemúria e da Atlântida já a conheciam e utilizavam, mas, devido aos 
abusos que fizeram das leis sagradas, esse conhecimento foi 
retirado do planeta por decisão do Conselho Cósmico. 
Foi Saint Germain que se dirigiu ao Conselho Cósmico pedindo que 
esse conhecimento fosse novamente disponibilizado para a 
Humanidade. Após ceder parte da Luz que acumulou em seu Corpo 
Causal, Saint Germain foi autorizado pelo Conselho Cósmico a 
revelar e divulgar o conhecimento e a aplicação da Chama Violeta. 
Além de ser o hierarca da era de Aquário e o seu patrocinador, ele 
também é o Chohan (Senhor) do Sétimo Raio. 
O Arcanjo Zadkiel e a Arqueia Santa Ametista, como hierarcas do 
Reino Angélico, e os Elohim Arcturus e Vitória, como hierarcas do 
Reino Elemental, e outros Mestres compõem a hierarquia celeste 
que trabalha com a energia da Chama Violeta.  
Nossa Senhora, em 11 de maio de 1987, disse o seguinte: “Se 
dezenas de milhares de pessoas fizessem a Chama Violeta 
diariamente, posso garantir que a mudança na Terra seria tão 
extraordinária que não apenas perguntaríeis para onde tinham ido 
os problemas, como até os esqueceríeis”. 
 

FIAT DE CHAMA VIOLETA:  
EU SOU UM SER DE FOGO VIOLETA!  

EU SOU A PUREZA QUE DEUS DESEJA! 
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DIA DO 

MÊS 

 
DIA DA 

SEMANA 

HORÁRIO AGENDA DE SERVIÇOS PARA NOVEMBRO DE 2018 
O Vigiai Comigo: a Vigília das Horas de Jesus, às quartas-feiras, acontece das 19h30 às 21h30. Para 
que todos possam estar no Templo no início do Ritual, como prescrito por Mestre Jesus, a porta do 
GEEM será fechada às 19h20. 

 
INÍCIO 

 
TÉRMINO 

02 6ª. feira 16h 17h50 Serviço da Ascensão    
  

 

05 2ª. feira 20h 21h00 Serviço de Decretos para Cura e Abundância  

06 3ª. feira 16h 17h50 Serviço ao Mestre El Morya 

07 4ª. feira 19h30 21h30 Vigiai Comigo – a Vigília das Horas de Jesus 
 

Atismos 
10 Sábado 16h 17h50 Serviço a Saint Germain  

10 Sábado 18h 18h30 Rosário da Paz (traga sua carta com pedidos para Mãe Maria) 

11 Domingo 09h 10h20 Ritual do Uníssono 

12 2ª. feira 20h 20h30 Serviço de Decretos à Chama do Amor Divino 

12 2ª. feira 20h30  Palestra –  “Os Chakras: janelas da Alma” 

14 4ª. feira 19h30 21h30 Vigiai Comigo – a Vigília das Horas de Jesus 
 

Atismos 
16 6ª. feira 16h 17h50 Serviço da Ascensão    

  
 

17 Sábado 16h 17h50 Rosário de Cristal a Kuan Yin 

17 Sábado 18h 18h30 Rosário Escritural (traga sua carta com pedidos para Mãe Maria) 

19 2ª. feira 20h 21h00 Serviço de Decretos  para Transmutação  

21 4ª. feira 19h30 21h30 Vigiai Comigo – a Vigília das Horas de Jesus 
 

Atismos 
24 Sábado 16h 17h50 Vigília Nacional 

24 Sábado 18h 18h30 Rosário da Renúncia  

25 Domingo 09h 10h20 Ritual Sagrado  
 
 

25 Domingo 10h30 12h30 1º Serviço do Advento – Purificação do Corpo Etérico 
 
 

26 Segunda 20h 21h00 Serviço Especial para proteção do novo Presidente 

28 4ª. feira 19h30 21h30 Vigiai Comigo – a Vigília das Horas de Jesus 
 

Atismos 
30 6ª. feira 16h 17h50 Serviço da Ascensão    

  
 


