
 
Mestre Saint Germain 

É com um sentimento de grande alegria que muitos 
dos que vêm observando esta realização verificam a 
segurança com que os estudantes vão penetrando na 
"Poderosa Presença do EU SOU" e como as 
circunstâncias perturbadoras vão sendo dissolvidas e 
afastadas como se nunca tivessem existido.  

Amados estudantes, podeis imaginar a intensidade do 
Nosso Júbilo? Palmilhamos a senda da realização, 
alcançamos a Grande Liberdade da Mestria sobre 
toda e qualquer limitação. Alegramo-nos ao ver-vos 
penetrar nesta Presença que, se mantida com 
segurança e certeza, vos levará a essa mesma 
Liberdade. Só quando o externo se torna 
suficientemente obediente, dando todo o poder à 
Grande Presença Interna, é que se encontra a paz e a 
tranquilidade neste Grandioso Reconhecimento. 

Nesta paz e serenidade, corre um Poderoso Rio de 
Energia qual curso d'água que da montanha deslizar 
através de um vale coberto de flores e de vegetação 
perfeita. 

Assim, na Paz que transcende a compreensão, 
caminhais mais e mais sentindo correr o Rio Eterno 
de Energia para dentro de vosso ser e através dele 
derramando suas bênçãos e opulência em vossas 
vidas e experiência onde quer que estejais. 
Discurso 20, § 204 

 
 

Meditação da 
Lua Cheia 

Dia 26 (domingo), 9 horas  
Signo de Virgem 

O signo de Virgem é um dos mais significativos 
no zodíaco, pois sua simbologia diz respeito ao 
objetivo inteiro do processo evolutivo que é 
abrigar, nutrir e finalmente revelar a realidade 
espiritual oculta. Todas as formas velam esta 
realidade, porém a forma humana está equipada 
e ajustada de modo a manifestá-la de maneira 
diferente de qualquer outra expressão da 
divindade e, assim tornar tangível e objetivo 
aquilo para o que todo o processo evolutivo foi 
planejado. 

 Astrologia Esotérica, de Alice Bailey, p.163 
 

Palavra-chave de Virgem:  
“Eu Sou a Mãe e o Filho. Eu, Deus, 

matéria sou”. 
 

Plenilúnio: Dia 26, 08h56min 
 

 

EM SETEMBRO: 
Lua Cheia de LIBRA 
Dia 24 (2ª feira), 19h 
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VITRAIS 
Recital de Flauta e Violão 

 

DUO MADEIRA RIO 

O Duo é formado por Felipe Braz, flautista 
solista da Orquestra Sinfônica de Barra 
Mansa e professor do Conservatório de 
Música de Niterói e o violonista Matheus 
Maciel, professor de violão é bacharelando 
pela UFRJ. O objetivo do Duo é divulgar as  
consagradas músicas de câmara erudita 
brasileira e popular e estrear obras de novos 
compositores. 

26 de agosto (domingo), 12h 
Instituição Beneficiada: APAE de Niterói. 
Doação Sugerida: Material de limpeza e 
papel A4. 

Apoio: Conservatório de Música de Niterói. 
 
 

 
 



GRUPOS DE ESTUDO  
 
DOMINGOS, 10h30min 
Os Discursos de Saint Germain 

QUARTAS-FEIRAS, 09h30min 
A Arte de Viver 
Coordenação: Iva M. da Fonseca e Ana 
Caldeira 

QUINTAS-FEIRAS  
17h - Discipulado da Nova Era 
18h30min - Seguindo os passos de Cristo 
 

 

Aconteceu... 
Em junho:  

Por ocasião da realização do evento “Uma 
Aproximação à Síntese”, promovido em 
Niterói pelo WTT – World Teacher Trust 
(Confiança no Instrutor Mundial), instituição 
com sede em Visakhapatnam, Índia, 
tivemos a oportunidade de receber a visita 
do presidente da Instituição, Dr. K. Parvathi 
Kumar, em nossa sede.   

 
 

Além de conhecer e apreciar nossas 
instalações, bem como as obras de Vladimir 
Boregar, Dr. Kumar brindou o público presente 
com uma palestra focalizando o trabalho dos 
Mestres SG, KH e DK para a realização do 
Plano Divino para o nosso Planeta. 

Meditações e 
Palestras 

DIÁRIAS, ao meio-dia (dias úteis) 
QUINTAS-FEIRAS, 18h30min 

Meditação para sentir Deus 
Reaparecimento do Cristo 

DOMINGOS, 9h, seguidas de 
palestras conforme calendário: 

 
DIA MEDITAÇÃO PALESTRAS 

05 MORYA NT Casa sobre a 
Rocha 

12 MORYA M Respiração 
Cósmica 

19 TIBETANO SG Disc. 19 de 
S.Germain 

26 MEDITAÇÃO DA LUA CHEIA 
 

FUNDAÇÃO CULTURAL AVATAR 

MISSÃO – Instituição empenhada em 
encontrar respostas para as inquietações 
humanas e dedicada à meditação em favor de 
uma nova ética. 

VISÃO – Disseminar conhecimento espiritual, 
iluminar as mentes, promover corretas 
relações humanas, gerando a expansão da 
consciência e uma visão global da vida. 

 VALORES – Ética, Expansão da Consciência, 
Meditação, Harmonia e Beleza, Solidariedade, 
Amor consciente, Transformação, 
Adaptabilidade. 
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Aconteceu... 

Em julho: 

No dia 24, a Fundação promoveu a primeira 
“Vivência de Horta Caseira”, tendo como 
facilitadora nossa estudante Betânia. 
Conforme diz Betânia, para voltarmos à condição 
de seres humanos dignos, devemos aprender com 
a Grande Natureza. Quando nos afastamos das 
verdades da Grande Natureza, também nos 
afastamos da nossa Natureza Divina. 

 
 

A finalidade do evento baseia-se na promoção do 
despertar da verdadeira essência divina, 
reconhecendo a existência de Deus na Natureza. 
Ensina a importância da Gratidão à alimentação, 
ao agricultor e aos nossos antepassados. 
É uma prática que nos faz compreender 
atividades de sustentabilidade social e ecológica. 
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