
                                                                                                                                        

   

 
AVISOS DA DIRETORIA 

 
 

 DIA 12 DE OUTUBRO 
    VIGÍLIA DE ROSÁRIOS A  

NOSSA SENHORA APARECIDA 
das 16.30h às 20h 

 
* * * * * 

 

LEMBRETES SOBRE O COMPORTAMENTO 
DESEJÁVEL NO TEMPLO E SERVIÇOS 

Não grave imagens 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, espere a invocação ou o decreto 

em andamento terminar.  
Seja discreto e silencioso. 

Sente-se com a coluna ereta, 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 se consiga o uníssono. 
Guarde a santidade do local com trajes e 

comportamento adequados. 
 
 

* * * * * 
CARÍSSIMO FREQUENTADOR, precisamos da 
sua ajuda para a manutenção do nosso Grupo 
de Estudos, um dos vínculos físicos para ação 

dos Mestres no mundo. 
TORNE-SE UM PATROCINADOR! 

Sua contribuição mensal, por menor que 
seja, é de vital importância! 

Converse com alguém da Diretoria. 
 

* * * * * 
 

ENSINAMENTO DO MÊS 

 
 

O Ambiente da Alma, Uma Jornada de Vida 

 
 

Considerai, portanto, este dia, como começo de uma nova vida – 
uma vida no Espírito Santo, uma vida no êxtase profundo do 
Amor Divino que molda e compõe todos os relacionamentos 
humanos. Venho assim para estabelecer a vossa unidade com o 
meu coração, para decidirdes que este é como o dia do vosso 
nascimento, uma vez que estais voltando a nascer no Espírito 
Santo – não pela  carne e sim pelo Espírito, conforme João 
escreveu. 
“Convido-vos a seguir uma nova vida no Espírito Santo, a cultivar 
os dons do Espírito que podeis colocar no altar da humanidade. 
Que possais assim ser o  instrumento para elevação da civilização 
e daqueles de todas as equações que  vêm para a encruzilhada do 
planeta terra.” 
“Assinalai bem este dia e esta data, amados. Apontai a vossa mira 
para aquilo que não é essencial, mas não removei a essência do 
Amor. Afastai-vos do envolvimento na consciência humana, de 
perda de tempo, espaço e energia. Pois estes recursos são tudo 
aquilo que possuís como um crisol para a alquimia da  
autotransformação e da transformação do mundo.” 
“Sugiro que vossa primeira meta seja a salvação da vossa alma. 
“Ah”, dizeis “a minha alma está salva”. Mas, digo que a vossa 
alma não está nem salva e nem segura até estar unida ao Sagrado 
Coração de Jesus”. 
2. “A imortalidade precisa ser conquistada! Não é concedida 
meramente por uma expressão de fé ou porque reconheceis a 
salvação através de um indivíduo nomeadamente Jesus Cristo. A 
imortalidade é conquistada de mãos dadas com o vosso Santo 
Cristo Pessoal (que é claro, é um com Jesus), a quem internalizais 
como o fogo que se revolve a si mesmo – a magnificência do 
vosso ser livre em Deus! Assim, é preciso muitas horas e muitos 
dias e, para alguns, muitos séculos para tecer as pétalas da chama 
trina nesta dádiva, nesta veste nupcial de  imortalidade”. 
“Que a meta da vossa imortalidade, então, seja a meta maior que 

alcançareis na conclusão da vossa vida”... 
Pérola de Sabedoria vol.37 no. 28ª de 1994 
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DIA 
DO 

MÊS 

DIA DA 
SEMANA 

HORÁRIO AGENDA DE SERVIÇOS EM OUTUBRO 
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 porta do GEEM será 
fechada às 19h20m. 

 

INÍCIO TÉRMINO 

01 domingo 09:00 10:20 Ritual do Uníssono  

02 2ª. feira 20:00 21:00 Serviço de Decretos para a Cura e Abundância 

03 3ª. feira 16:00  Serviço a Mestre El Morya  
 
 

  04 4ª. feira 19:30 21:30 Vigiai Comigo – a Vigília das Horas de Jesus 

 06 6ª. feira 16:00  Serviço da Ascensão (somente para Guardiães da Chama)      
  

 

08 domingo 09:00 10:30 Ritual Sagrado 
09 2ª. feira 20:00 20.30 Serviço de Decretos à Chama do Amor Divino 
09 2ª. feira 20:30 21.30 Palestra – Alma 
11 4ª. feira 19:30 21:30 Vigiai Comigo – a Vigília das Horas de Jesus 

atismos 12 5ª. Feira 16.30 20:00 VIGILIA DE ROSÁRIOS A NOSSA SENHORA APARECIDA 
14 sábado 16:00 17:50 Serviço a Saint Germain 
14 sábado 18:00 18:40 Rosário da Paz (tragam suas cartas com pedidos para Nossa Senhora) 
15 domingo 09:00 10:20 Ritual do Uníssono 
16 2ª. feira 20:00 21:00 Serviço de Decretos à Chama da Ressureição 
18 4ª. feira 19:30 21:30 Vigiai Comigo – a Vigília das Horas de Jesus 

atismos 20 6ª. feira 16:00  Serviço da Ascensão (somente para Guardiães da Chama)      
  

 

21 sábado 16.00 17:50 Rosário de Cristal a Kuan Yin 
21 sábado 18:00 18:30 Rosário Escritural (tragam suas cartas com pedidos para Nossa Senhora) 
22 domingo 09:00 10:20 Ritual Sagrado  
23 2ª. feira 20:00 21:00 Serviço de Decretos à Chama Violeta para transmutação 
24 3ª. feira 16:00  Serviço à Amada Astrea 
25 4ª. feira 19:30 21:30 Vigiai Comigo – a Vigília das Horas de Jesus 

atismos 28 sábado 16.00 17:50 Vigília Nacional 
28 sábado 18:00 18:30 Rosário da Renúncia (tragam suas cartas com pedidos para Nossa Senhora) 
29 domingo 09:00 10:20 Ritual Sagrado  
30 2ª. feira 20:00 21:00 Serviço  de Decretos à Chama da Iluminação 

 
 
 


