
                                                                                                                                        
   

 
 

 
AVISOS DA DIRETORIA 

   
Amigos do Grupo de Estudos El Morya, estamos 
chegando ao final de mais uma viagem, a viagem do 
voo 2018. Mais um ciclo cumprido em nossas vidas 
com data de partida em 1º de janeiro e chegada em 
31 de dezembro! É o tempo propício para reflexão, 
para contabilizar ganhos e perdas, para 
replanejamento, para fazer promessas, para pedir 
auxílio aos Elohin e Serafins, a fim de olhar o próximo 
com mais Misericórdia, e, é claro, para comemorar 
muito. Comemorar a Vida, ao rememorar a vinda do 
Salvador Jesus e honrar seu sacrifício e o milagre 
espiritual com que nos presenteou. Precisamos 
saudar Jesus, o Cristo, como o rei dos reis e sob sua 
tutela nos prepararmos para a próxima inadiável 
viagem, a do voo 2019. O que faremos com nossas 
vidas? Como será este novo voo? Já pensaram nisso? 
Agora é o momento... 
Então, convidamos vocês para que venham se 
preparar e ser intuídos sobre grandes decisões nos 
Serviços do Advento de Natal, para purificação dos 
quatro corpos inferiores... 

 
Data Purificação do Corpo 

25 de novembro ETÉRICO 
02 de dezembro MENTAL 
09 de dezembro EMOCIONAL 
16 de dezembro FÍSICO 

 
 
 

 
 
 
 
 

Queridos irmãos do GEEM, vamos comemorar 
juntos mais um ano sob a tutela dos amados 
Mestres. Será no dia 16, logo após o 4º Serviço 
do Advento. Faremos um almoço americano com 
cada participante trazendo um prato (salgado 
ou doce) ou uma bebida. Contamos com a 
participação de todos. Teremos uma sessão de 
valsas, para comemorarmos em alto estilo. 
Tragam seus familiares. Se inclua via lista de 
adesões e informe o que você irá trazer. 

 Informações na Diretoria 
        SEMPRE LEIA A AGENDA DO MÊS! 

 
 

 

 

 

 

 

 
Transmutação de Carma/Purificação com a 

Chama Violeta e Equilíbrio Pessoal 

Os Mestres indicaram os quatro domingos do 
Advento para transmutarmos registros de 
carma alojados em nossos quatro Corpos 
Inferiores e nos do nosso Planeta e para nos 
prepararmos para o verdadeiro nascimento 
do  Cristo em nós. Intensifiquem seus 
chamados no período do Advento pedindo que 
cada um dos quatro corpos inferiores - etérico, 
mental, emocional ou físico - seja purificado a 
cada uma destas quatro semanas.    

Aproveitem ao máximo esta oportunidade 
para limpar registros pessoais e planetários 
antes do fim do ano. Num ditado de 5 de 
dezembro de 1982, Saint Germain disse-nos 
que o que irá acontecer no ano seguinte é 
determinado em grande escala por aquilo que 
pode ser transmutado nas últimas seis 
semanas do ano em que estamos. Ele pediu-
nos para dedicarmos o último mês de cada ano 
à transmutação, pela Chama Violeta, das 
condições de instabilidade da Terra, que podem 
resultar em cataclismos, a menos que haja uma 
grande quantidade de invocações para ação da 
Chama Violeta e, por meio delas, da 
intercessão das legiões do Sétimo Raio que 
poderão colocar-se entre a Humanidade e o 
retorno do seu carma. 

Por outro lado, precisamos ter equilíbrio em 
nossos gastos e evitar excessos nas 
celebrações mundanas.  "Onde quer que vos 
encontreis nesta época, lembrai-vos que 
manter a Chama é essencial para a realização 
da alquimia de El Morya para esta Igreja e para 
o vosso plano de vida individual. Que não haja 
perdas individualmente, mas apenas ganhos. 
Que cada família e corrente de vida conserve 
energia, suprimento e toda a boa dádiva, para 
que possam estar ali para a grande obra do 
novo ano", palavras de Mestre Kuthumi 
(Pérolas de Sabedoria, Vol. 27 No. 58, 09 de 
dezembro de 1984). 
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DIA DO 

MÊS 

 
DIA DA 

SEMANA 

HORÁRIO AGENDA DE SERVIÇOS PARA DEZEMBRO 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 

02 Domingo 09h 10h20m  Ritual Sagrado  
 
 

02 Domingo 10h30m 12h30m 2º Serviço do Advento – Purificação do Corpo Mental 
 
 

03 2ª feira 20h 21h Serviço de Decretos para Cura e Abundância  

04 3ª feira 16h 17h50m Serviço a Mestre El Morya 

05 4ª feira 19h30m 21h30m Vigiai Comigo – a Vigília das Horas de Jesus 
 

Atismos 
08 Sábado 16h 17h50m Serviço a Saint Germain 

08 Sábado 18h 18h30m Rosário da Paz (tragam suas cartas com pedidos e agradecimentos a Nossa Senhora) 

09 Domingo 09h 10h20m Ritual do Uníssono 
 
 

09 Domingo 10h30m 12h30m 3º Serviço do Advento – Purificação do Corpo Emocional 
 
 

10 2ª feira 20h 20h30m Serviço de Decretos à Chama do Amor Divino 

10 2ª feira 20h30m 21h30m Palestra “Os Chakras – as janelas da Alma – Parte 2 “ 

12 4ª feira 19h30m 21h30m Vigiai Comigo – a Vigília das Horas de Jesus 
 

Atismos 
15 Sábado 16h 17h50m Rosário de Cristal a Kuan Yin 

15 Sábado 18h 18h30m Rosário Escritural (tragam suas cartas com pedidos e agradecimentos a Nossa Senhora) 

16 Domingo 09h 10h20m Ritual  Sagrado 
 
 

16 Domingo 10h30m 12h30m 4º Serviço do Advento – Purificação do Corpo Físico 
 

RECESSO DE NATAL e FINAL DE ANO A PARTIR DE 17 DE DEZEMBRO  
 RETORNAREMOS ÀS ATIVIDADES EM 14 DE JANEIRO DE 2019 . 

Desejamos a todos os amigos, do GEEM  e familiares um natal de muita devoção e de bênçãos do menino Jesus.  
E para o ano de 2019 nossas melhores esperanças sejam renovadas e efetivadas,  

sempre com a proteção do Arcanjo Miguel e dos nossos amados Mestres. 

SALVE O GRUPO DE ESTUDOS EL MORYA E O BRASIL 


