
                                                                                                                                        

   

 
AVISOS DA DIRETORIA   

 
* 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. 
Às 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 
segunda-feira no mês uma Vigília ou 
Serviço especial. 
Continuam 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. 

 
      
 

FELIZ PÁSCOA 
 

A Páscoa desperta nossos sentimentos com 
suas bênçãos de esperança e renovação 
espiritual, quando celebramos a 

ressurreição de Jesus Cristo e refletimos 
profundamente em seu glorioso triunfo 
divino amor. A luz da vida de Jesus brilha 
eternamente, uma jubilosa proclamação de 
que nós também podemos nos erguer 
acima das limitações humanas e perceber 

que somos uma parte imortal do Espírito eterno. 
 

      Mestres como Jesus vêm nos dar a inspiração para que despertemos 

nossa divindade interior, e nos assegurar de que a consciência mortal já 
não nos pode impor limitações, se incutirmos em nossos corações e 
mentes a verdade libertadora de que pertencemos a Deus. "Você está 
aqui na terra apenas por pouco tempo", disse Paramahansa Yogananda, 
"mas é um filho de Deus por toda a eternidade." Jesus expressou isto 
em sua compaixão incondicional por todos os que dele se 
aproximavam. Olhava para além dos erros de cada um, para além da 
posição externa e dos estigmas que, muitas vezes, lhes eram impostos 
pela sociedade da época; com o descortino de sua consciência divina, 

ele os via como almas feitas à imagem de Deus. Muitos foram 
transformados pela fé que ele manifestava na bondade inata de suas 
almas; com sua própria vontade e capacidade assim fortalecidas, eram 
capazes de expressar sua verdadeira natureza divina. 
 

            "Se um homem tiver cem ovelhas", disse Jesus, "e uma delas se 
desgarrar, não irá pelos montes, deixando as noventa e nove, em busca 
da que se desgarrou?" Assim, nesta bela metáfora, ele descreve o amor 
de Deus, que se manifesta nos pastores de almas, semelhantes a Cristo. 

Ao enviar à terra Seus divinos "pastores", o Senhor nos demonstra Seu 
interesse pessoal por cada um de nós, para nos levar de volta a Seu 
aprisco. 
 

      Que, nesta Páscoa, vocês possam sentir o amor de Deus, que a todos 
envolve, e que possam aproximar-se Dele com confiança, como alguém 
que Lhe pertence. Seja qual for a cruz de dificuldades que estejam 
carregando, peçam Sua ajuda, sabendo que Seu poder ilimitado está 
pronto para ajudá-los. Afirmem, reiteradamente: "EU SOU TEU 
FILHO AMADO; EU SOU TEU, TU ÉS MEU. 
 

" Sintam e acreditem nisto ao comungarem com Ele em meditação; 
perceberão então, emergindo, a força e a beleza de sua herança divina, 
repleta do amor, do poder e da sabedoria de Deus. 
 

      Que vocês possam experimentar a jubilosa ressureição do espírito, 
expressa nesta oração de Paramahansa Yogananda: "Bem-amado 
Divino, faz-me saber, de uma vez por todas, que Tu és meu, como 
sempre foste. Os sonhos dos meus erros já se foram; estão sepultados 

no túmulo do esquecimento. Estou desperto, banhando-me ao sol da 
vida em Ti. 
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DIA DO 

MÊS 

 
DIA DA 

SEMANA 

HORÁRIO AGENDA DE SERVIÇOS PARA ABRIL 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 do GEEM será fechada às 19h20m. 
 

 

 
INÍCIO 

 
TÉRMINO 

01 domingo 09h 10h20m Ritual do Uníssono – Comemorando a Páscoa 

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

03 3ª. feira 16h  Serviço a Mestre El Morya  
 
 

04 4ª. feira 19h30m 21h30m Vigiai Comigo – a Vigília das Horas de Jesus 

atismos 06 6ª. feira 16h  Serviço da Ascensão (somente para Guardiães da Chama)      
  

 

09 2ª. feira 20h 20h30m Serviço de Decretos à Chama do Amor Divino 

09 2ª. feira 20h30m  Palestra –Hilarion Mestre da Cura. O Apóstolo Paulo renascido 

11 4ª. feira 19h30m 21h30m Vigiai Comigo – a Vigília das Horas de Jesus 
 14 sábado 16h 17h50m Serviço a Saint Germain 

14 sábado 18h 18h30m Rosário da Paz 

15 domingo 09h 10h20m Ritual Sagrado  

16 2ª. feira 20h 21h Serviço de Decretos à Chama Violeta para transmutação 

18 4ª. feira 19h30m 21h30m Vigiai Comigo – a Vigília das Horas de Jesus 

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

 

21 sábado 16h 17h50m Rosário de Cristal a Kuan Yin 

21 sábado 18h 18h30m Rosário Escritural (tragam suas cartas com pedidos para Nossa Senhora) 

23 2ª. feira 20h 21h Ritual do Uníssono (com Comunhão) 

25 4ª. Feira 19h30m 21h30m Vigiai Comigo – a Vigília das Horas de Jesus 
 

atismos 
28 sábado 16h 17h50m Vigília Nacional 

28 sábado 18h 18h30m Rosário da Renúncia (tragam suas cartas com pedidos para Nossa Senhora) 

30 2ª. feira 19h30m 21h30m SERVIÇO ESPECIAL -Rosário do Arcanjo Miguel (Tragam suas cartas com pedidos ao Arcanjo Miguel para 
serem consagradas ao final do Rosário) 

 

 


