ENSINAMENTO DO MÊS

AVISOS DA DIRETORIA
AMIGO FREQUENTADOR,
informamos que as ações necessárias
quanto aos cuidados de higiene atuais em
função da pandemia, foram implementados
com atenção e seguindo as regras
solicitadas pelas autoridades públicas.
No templo maior reduzimos o número de
cadeiras, distanciando-as a mais de um
metro, disponibilizamos também álcool
gel, no hall de entrada e nas proximidades
do templo maior.
O uso de máscaras é obrigatório em todos
os recintos do Grupo El Morya!
*****
Pedimos a gentileza do Silêncio dentro do
templo, local de oração e meditação...
(Ao entrar no templo desligue ou retire o som
do seu celular)
********
Com o serviço iniciado, antes de entrar, faça o
Tubo de Luz. Espere a invocação ou o decreto
terminar.
Seja discreto e silencioso.
Guarde a santidade do local com trajes e
comportamentos adequados.
************
A Recepção aos Novos no nosso Grupo de
Estudos acontece toda segunda-feira às 20
horas. É um tempo reservado para dar
atenção e orientação àqueles que querem
conhecer a nossa Senda. Venha nos visitar.
*****
Atenção!
A partir deste mês, em razão da pandemia,
todos os serviços serão iniciados às 19:00
horas e encerrados às 21:00 horas.
Sejam todos muito Bem Vindos!

GRUPO DE ESTUDOS

EL MORYA
ENSINAMENTOS DOS MESTRES DA
GRANDE FRATERNIDADE BRANCA

ARCANJO MIGUEL
Não só os Cristãos reverenciam o Arcanjo Miguel, como
também Judeus e Islâmicos.
O Arcanjo Miguel e os seus Anjos da Proteção podem
responder melhor aos seus pedidos de socorro se
rezarmos diariamente.
O Arcanjo Miguel é o nosso verdadeiro amigo, e a sua
ajuda e extremamente importante para qualquer pessoa
que deseje alcançar o seu objetivo espiritual máximo.
Deverá dizer aso Arcanjos onde é que quer que o ajudem,
por isso seja especifico nas suas orações e afirmações
sobre os seus objetivos para este dia.
Arqueia Fé poderá ajudá-lo acreditar mais no poder de
Deus e a selar a ação de proteção do Arcanjo Miguel.
Para tudo aquilo que pedir, peça que seja feita somente
de acordo com a Vontade de Deus.
Sempre que enfrentar alguma dificuldade ou estiver em
perigo, diga em voz alta e com toda a Fé, o FIAT:
ARCANJO MIGUEL, AJUDA-ME! AJUDA-ME! AJUDA-ME!
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DIA
DO
MÊS

DIA DA
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01
03
08
10
21
22
24
26

2ª.Feira
4ª.Feira
2ª.Feira
4ª.Feira
Domingo
2ª.Feira
4ª.Feira
6ª.Feira

HORÁRIO
INÍCIO
19h00
19h00
19h00
19h00
09h00
19h00
19h00
19h00

TÉRMINO
21h00
21h00
21h00
21h00
10h20
21h00
21h00
21h00

AGENDA DE SERVIÇOS EM FEVEREIRO
O Vigiai Comigo: a Vigília das Horas de Jesus, das quartas-feiras, teve seu horário alterado. Ele agora
acontece das 19h00m às 21h00m. Para que todos possam estar no Templo no início do Ritual, como
prescrito pelo Mestre Jesus, a porta do GEEM será fechada às 19h00m.

Serviços de Decretos
Vigiai Comigo - A Vigília das Horas de Jesus

Serviços de Decretos
Vigiai Comigo - A Vigília das Horas de Jesus
Ritual Sagrado
Serviço de Decretos
Vigiai Comigo - A Vigília das Horas de Jesus
Serviço da Ascensão - Somente para Guardião da Chama

Neste mês de FEVEREIRO de 2021, os serviços serão reduzidos em razão do COVID-19
Fiquem atentos a mudança de horário: Todos os serviços iniciarão às 19:00 horas, e se encerrarão às 21h:00 horas.

