
Meditação da 
Lua Cheia 

Dia 19 (terça-feira), 19h  

 

SIGNO  
DE  

PEIXES 
 

Este signo é dual. Em Áries, temos a 
dualidade ligada à união do espírito e 
matéria, na grande atividade criativa da 
manifestação no início do ciclo 
evolutivo, ao passo que em peixes temos 
a fusão ou união da alma e da forma – no 
que diz respeito ao homem – produzindo 
a manifestação do Cristo Encarnado, a 
alma individual aperfeiçoada, a 
plenitude da manifestação do 
microcosmo. Assim, os polos opostos, o 
maior e o menor – o ser humano e Deus, 
o micro e o macrocosmo – são trazidos à 
expressão e manifestação a eles 
destinadas. 

.  Astrologia Esotérica, de Alice Bailey, p.83 
 

Palavra-chave de Peixes:  
“Eu deixo a casa do pai e, ao 

retornar, eu salvo”. 
Plenilúnio: Dia 19, 12h e 53min 

 

LUA CHEIA EM MARÇO 
ÁRIES  

Dia 20 (4ª feira), 19h 

 

 

Mestre Morya 
O coração é o ponto focal, mas de tudo é o 
menos egocêntrico. Não é o egoísmo que 
vive nele, mas o pan humanismo. Somente 
o intelecto envolve o coração com a teia do 
egocentrismo. A bondade do coração não é 
medida pelas chamadas boas ações, cujas 
causas podem ser as mais variadas, mas 
pela bondade do coração interior; ela 
acende a luz que brilha na treva. Desse 
modo, o coração é, na verdade, um órgão 
internacional. Se aceitamos a luz como 
símbolo da aura, então seu pai será o 
coração. Como é necessário aprender a 
sentir o coração, não como o seu, mas 
como o universal. Somente através desse 
sentimento podemos começar a nos libertar 
do egoísmo, preservando a individualidade 
das acumulações. É difícil combinar a 
individualidade com a abrangência 
universal; não é sem razão que o ímã do 
coração está ligado com o "Cálice". É 
possível compreender como o coração 
irradia uma luz especial, que se refrata de 
todas as maneiras através da substância 
nervosa! Pois o cristal da energia psíquica 
pode ser matizado de modo variado. 

Coração, 1932, §7 
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Conselho da Hierarquia 

 
 

O direcionamento dos propósitos da 
Humanidade, cooperação e não 
competição, paz e não guerra, amor e 
não ódio, a vontade dirigida para o 
Bem Geral e não para o bem pessoal 
egoísta é o que abrirá caminho para 
uma solução do problema das 
relações humanas; talvez o mais 
grave atualmente e também, se 
resolvido, o mais promissor na 
sociedade atual. 

Dr. J. Treiger, Objetivos e Propósitos da 
FCA, p.17 



Grupos de Estudo 
DOMINGOS, 10h30min 
Os Discursos de Saint Germain 
Coordenação: Marcelo Lomardo 

TERÇAS-FEIRAS, 10h30m 
Trilhando o Caminho 
Facilitador: Samir Arbex 

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 

Meditações/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 

03 MORYA SG 24º Discurso de 
S. Germain 

10 MORYA T 
Os 3 aspectos do 
Homem (Magia 

Branca) 

17 TIBETANO M Aspiração (Folhas 
I e Agni Ioga 

24 TIBETANO NT Constância na 
Luz 

 

Nossas atividades são abertas a 
todos os interessados nos 
Ensinamentos Espirituais. 

VENHA ESTUDAR CONOSCO  
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45 ANOS DIVULGANDO LITERATURA 
DE CIÊNCIA ESPIRITUAL 

 
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. 
 
 

A Fundação é uma instituição sem fins 
lucrativos. 

Contribua com nosso Fundo Editorial: 
BANCO DO BRASIL 

AG 0072-8 – Conta 303.594-8 

MENSAGENS DOS MESTRES 
 

MORYA: Meus amigos! A felicidade está 
em servir à salvação da alma da 
Humanidade. Deixai todos os 
preconceitos e, invocando vossas forças 
espirituais, ajudai à humanidade. Dirigi o 
monstruoso em direção à Beleza. Como a 
árvore renova suas folhas, assim os 
homens florescerão na senda do bem. 

Folhas do Jardim de Morya I, O Chamado, §4 

JESUS: Vinde a mim, todos os que 
estais cansados e oprimidos e eu vos 
aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e 
aprendei de mim, que sou manso e 
humilde de coração; e encontrareis 
descanso para as vossas almas. Porque 
o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 
Mateus, 11:28 
SAINT GERMAIN: Queridos discípulos! 
Se repentinamente sentimos faltar-nos 
coragem ou força: "EU SOU ali, 
irrompendo e suprindo instantaneamente 
essa falta”! Se necessito harmonia na 
mente ou no meu corpo, então: "EU SOU 
ali, suprindo harmonia instantaneamente 
e não preciso esperar”. 
Avançai diretamente, alegrando-vos com 
a Presença visível e ativa, precipitada na 
vossa Vida e para uso em tudo que 
desejais. Discurso 6, §60 

TIBETANO: A humanidade é a 
condutora da luz planetária, transmitindo 
a luz do conhecimento, da sabedoria e da 
compreensão; e isto no sentido esotérico. 
Estes três aspectos da luz conduzem três 
aspectos da energia de alma para alma 
em todas as formas, por intermédio da 
anima mundi, a alma do mundo. Um 
Tratado sobre Magia Branca, p.80 
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