
                                                                                                                                        
   

 
AVISOS DA DIRETORIA 

   
    

SOBRE O COMPORTAMENTO 
DESEJÁVEL NO TEMPLO E SERVIÇOS 

 
* Não grave imagens ou áudios 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 e espere a invocação 
ou o decreto em andamento terminar. 

 

*Seja discreto e silencioso. 
 

*Sente-se com a coluna ereta, com o livro 
à altura dos olhos e 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 a  

comunidade consiga o uníssono. 
 

* Guarde a santidade do local com traje e 
comportamento adequados. 

 

OBS: os Mestres recomendam que pouco 
antes e durante os Serviços se permaneça 

em quietude. O levantar para entrar e 
sair, o bater os pés no chão e/ou as mãos 

sobre os joelhos, entre outros 
movimentos, quebram o campo de força 
necessário para os resultados esperados. 
Chegue mais cedo para pegar sua água, 

fazer seus pedidos e iniciar a sua 
sintonização com os Mestres. 

 

 

 

EU SOU A INTELIGÊNCIA PERFEITA ATIVA NESTE CÉREBRO! 

 

Compreendei que quando dizeis “EU SOU” antes do que seja a seguir 

ordenado, isto é feito poderosamente e no mesmo instante. Não 

podeis empregar a “Presença EU SOU” sem que haja atividade 

instantânea. 

Dizei com frequência: “EU SOU a Inteligência Onipresente, Toda 

Poderosa e Protetora que governa esta mente e este corpo”. Ela está 

instantaneamente onipresente em ação quando dizeis “EU SOU”. O 

“EU SOU” que está presente em toda parte está naquele ponto, 

trabalhando naquele momento. Este é o processo para colocar em 

atividade, pelo meio mais direto, a Ação Toda Poderosa do “EU SOU” 

que é o Tudo em Todos. Relembrai constantemente à consciência 

exterior que quando dizeis “EU SOU”, pondes em ação todos os 

atributos da Divindade. 

Chegastes agora ao ponto em que deveis ter atividade instantânea. 

Quando em alguma situação dizeis “EU SOU”, significa que a ação 

imediata está acontecendo nesse particular pelo Maior Poder do 

Universo. No momento em que vos tornardes conscientes de que “EU 

SOU” é a plena Atividade de Deus, contendo todos os atributos de 

Deus, nesse momento tereis entrado no uso pleno desse Imenso 

Poder. Empregai frequentemente: “EU SOU a Presença que realiza 

minha Mestria”. Assumis a consciência da Poderosa Presença, para 

quem apelais, quando dizeis “EU SOU”. 

Quando dizeis “EU SOU a Ascensão deste corpo físico neste instante”, 

então tereis, neste instante, aceitado e entrado nessa atividade. 

Quando vos esforçais por obter Luz e ação ilimitada, estais vos 

esforçando pelo maior objetivo no mundo. Enchei vosso mundo com a 

“Presença EU SOU” e, ao fazê-lo, senti que a fazeis conscientemente. 

Se alguém assumir a consciência de que “EU SOU a Atividade Perfeita 

em cada órgão e célula do meu corpo”, consequentemente isto se 

manifestará. Basta que sejais conscientes deste fato e ele se realizará. 

Dizei com frequência: “EU SOU a Saúde Perfeita agora manifestada em 

cada órgão do meu corpo”. Depositai toda a confiança no vosso “EU 

SOU” em vez de depositá-la na medicina terrena. Suponhamos que 

desejais uma atividade grande e inteligente, então dizei: “EU SOU a 

Perfeita e Inteligente atividade neste corpo”. Não podeis fazer isto e ao 

mesmo tempo pensardes em tomar um medicamento. 

Para esclarecer a mente, os olhos e os ouvidos: 

“EU SOU a Inteligência Perfeita ativa neste cérebro”. “EU SOU a Visão 

Perfeita vendo através destes olhos”. “EU SOU a Audição Perfeita 

ouvindo através destes ouvidos”. 

Continuai esses tratamentos com determinação e eles não poderão 

falhar. Tendes as rédeas, usai-as agora! “Evitai o emprego de palavras 

que recordem as condições limitadas anteriores. ” 

AMADO MESTRE ASCENSO SAINT GERMAIN 
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DIA DO 

MÊS 

 
DIA DA 

SEMANA 

HORÁRIO AGENDA DE SERVIÇOS PARA SETEMBRO 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 do Uníssono  

03 2ª. feira 20h 21h Serviço de Decretos para Cura e Abundância – Chama Verde 

04 3ª. feira 16h  Serviço a Mestre El Morya  
 
 

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

Atismos 07 6ª. feira 16h  Serviço da Ascensão (somente para Guardiães da Chama)     
  

 

08 sábado 16h 17h50m Serviço a Saint Germain  

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

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

10 2ª. feira 20h30m  Palestra O Pai Nosso – Explicações Importantes 

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 para Nossa Senhora) 

16 domingo 09h 10h20m Ritual Sagrado 

17 2ª. feira 20h 21h Serviço de Decretos para Transmutação – Chama Violeta 

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

Atismos 
21 6ª. feira 16h  Serviço da Ascensão (somente para Guardiães da Chama)     

  
 

24 2ª. feira 20h 21h Ritual do Uníssono (com Comunhão) 

26 4ª. feira 19h30m 21h30m Vigiai Comigo – a Vigília das Horas de Jesus 

29 sábado 16h 17h50m Vigília Nacional 

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


