
                                                                                                                                        

   

 
AVISOS DA DIRETORIA 

   
*AGRADECEMOS OS DOAÇÕES JÁ 

RECEBIDAS E CONTINUAMOS A CAMPANHA 
PARA ARRECADAÇÃO DE FUNDOS EM PROL DAS 

REFORMAS NECESSÁRIAS NO GRUPO DE 
ESTUDOS. 

CONTRIBUA ATRAVÉS DOS ENVELOPES VERDES 
PRÓXIMOS A CAIXA DE DOAÇÕES. 

“Leia em nosso mural, o demonstrativo 
financeiro das obras que já estão sendo 

realizadas” 
 

EVENTO DA SUMMITLIGHOUSE 
VIVA A VITÓRIA, SEJA A VITÓRIA! 
DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO 

Inscrições no site 
www.summit.org.br 

 

SEMPRE LEIA A AGENDA DO MÊS! 
 

* MUDANÇAS NA OFERTA DE SERVIÇOS E RITUAIS.  

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. 

 
      

 

 

   Expandindo o Poder do Coração  
 
Nada há mais importante que aumentar 
nossa capacidade de amor. O apóstolo 
João escreveu:  
 

“Esta é a mensagem que ouvimos desde o início, que devemos nos amar 
uns aos outros. Aquele que não ama, não conhece Deus, pois Deus é 
Amor” 
  

Gautama Buddha essencialmente nos ensinou a mesma coisa. Ele 
disse: “O conteúdo de nosso treinamento é o desenvolvimento do amor 
e da compaixão. 

Amor – Bondade levará você longe no caminho da 
espiritualidade. Nós podemos expandir o poder de nosso coração 
aprendendo como receber e dar amor. 

Primeiro e sempre perdoe. Você não pode aumentar o poder de 
seu coração se você se apegar ao ódio. É surpreendente perceber quanto 
ódio há no mundo e como algumas pessoas estão atadas pelo ódio. 
Pessoas vão ao túmulo sem fazerem as pazes com seus inimigos. Eles 
carregam seus ressentimentos e seu desejo de vingança para sua 
próxima vida. 

Quando nos recusamos a perdoar um amigo ou inimigo que nos 
destratou, mesmo que ele o fez diversas vezes, nós nos atamos não 
somente a esta pessoa, mas com o ódio. Nós criamos carma com eles e 
não somos verdadeiramente livres. 

Jesus nos ensinou a perdoar setenta vezes sete e amar nossos 
inimigos. El Morya diz que resolução é um processo de duas vias: 
perdoando a alma através da misericórdia divina e invocando a lei da 
justiça divina para o julgamento do não eu, o nosso lado escuro que 
impele a alma a desobedecer às leis de Deus. 

Nós precisamos perdoar a nós mesmos. As vezes nós 
acreditamos que nós não somos bons o bastante porque nós vemos 
nossa parte humana e ficamos desapontados. 

 Lembremo-nos de que não estamos aperfeiçoando o humano, 
mas conhecendo e acelerando o espiritual. Às vezes você pode se sentir 
sobrecarregado e não saber porque. Isto pode ocorre porque suas cargas 
podem ter origem em eventos de vidas passadas. Quando isto ocorre, 
Deus está abrindo a porta para uma porção de seu passado para que 
você possa resolvê-lo e saldar o carma passado. 

Agradecemos a Deus que Saint Germain tenha nos dado a chama 
violeta para que possamos sobrepujar qualquer dor e carga. A chama 
violeta produz uma grande espiral de energia que nos eleva a oitavas de 
luz. Saint Germain jamais falha em responder suas preces, e a chama 
violeta também não falhará, se você a usar sabia e diligentemente 

 

Elizabeth Clare Prophet, de uma dispensação dada em 29 de novembro de 1998 
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DIA DO 

MÊS 

 
DIA DA 

SEMANA 

HORÁRIO AGENDA DE SERVIÇOS PARA JUNHO 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 

04 2ª. feira 20h 21h Serviço de Decretos para Cura e Abundância 

05 3ª. feira 16h  Serviço ao Mestre El Morya  
 
 

06 4ª. feira 19h30m 21h30m Vigiai Comigo – a Vigília das Horas de Jesus 
 09 sábado 16h 17h50m Serviço a Saint Germain  

09 sábado 18h 18h30m Rosário da Paz 
 10 domingo 09h 10h20m Ritual do Uníssono  

11 2ª. feira 20h 20h30m Serviço de Decretos à Chama do Amor Divino 

11 2ª. feira 20h30m  Palestra – A Resposta que você busca está no seu Interior 

13 4ª. feira 19h30m 21h30m Vigiai Comigo – a Vigília das Horas de Jesus 

Atismos 15 6ª. feira 16h  Serviço da Ascensão (somente para Guardiães da Chama)     
  

 

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

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

17 domingo 09h 10h20m Ritual Sagrado  

18 2ª. feira 20h 21h Serviço de Decretos à Chama Violeta para transmutação 

20 4ª. Feira 19h30m 21h30m Vigiai Comigo – a Vigília das Horas de Jesus 
 

Atismos 
23 sábado 16h 17h50m Vigília Nacional 

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

25 2ª. feira 20h 21h Ritual do Uníssono (com Comunhão) 

27 4ª. feira 19h30m 21h30m Vigiai Comigo – a Vigília das Horas de Jesus 

30 sábado 9h  EVENTO DA SUMMITLIGHTHOUSE – SINTA A VITÓRIA, SEJA A VITÓRIA. 


