
 

Mestre 

Saint 

Germain 
 

Encontram-se algumas vezes indivíduos 
de natureza tal que não obstante serem 
extraordinariamente bondosos e de boa 
vontade, experimentam uma espécie de 
choque quando compreendem 
subitamente que precisam abandonar 
certas qualidades de alimento ou outras 
atividades. Eu desejaria dizer a esses 
indivíduos que a Inteligência Divina no 
íntimo de cada um deles fa-los-á 
abandonar naturalmente as coisas em 
desacordo com esta Grande Presença, a 
cada passo da Senda, quando isso se 
tornar necessário.  

 Para poder abandonar conscientemente 
uma coisa, deve o homem encontrar algo 
que sinta ser mais forte e em que se 
possa firmar. À medida que os 
estudantes se tornam conscientes disso, 
a confiança e a força lhes advirão para 
dar o primeiro passo. 

Discurso 5, §47 

 

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, Solidariedade, Amor consciente, 

Transformação, Harmonia e Beleza, Adaptabilidade. 

 

Meditação da Lua Cheia 

AQUÁRIO 

Dia 09 (domingo), 9 horas  

A influência dominante do Festival de 

Aquário estimula a capacidade espiritual do 

homem de amar e servir a seus semelhantes, 

de se tornar inclusivo e compassivo, e 

compartilhar seus próprios recursos livre e 

plenamente na busca de atender as 

necessidades que ele reconhece. Tal 

influência é muito necessária em um mundo 

onde a humanidade se cristalizou numa 

condição de egoísmo e separatividade. No 

longo prazo nada pode resistir às poderosas 

energias que fluem através da constelação de 

Aquário. Essas energias estão dominadas 

pelo segundo raio de amor e sabedoria, pelo 

quarto raio de harmonia através do conflito, 

e pelo sétimo raio de ordem e organização 

com seu poder de estabelecer relações e de 

estabelecer a energia espiritual na forma 

material. 

Fonte: www.encontroespiritual.org 
 

Palavra-chave do Signo: 
“Água da vida eu sou, derramada sobre 

os homens sedentos”. 

Plenilúnio: Dia 9, 04h34min 
 
 

EM MARÇO:  
LUA CHEIA DE PEIXES  

Dia 9 (segunda-feira), 18h 
 

 

Avatar 
NOTÍCIAS 

Ano XXII–Nº 273 – FEVEREIRO / 2020 
Distribuição gratuita 

 

Arte e Beleza 

 

R E C I T A L 
 

 

Pianista 
 

MARIA 
HELENA 

 

Homenagem a Beethoven 

250 anos de nascimento 
 

Dia 29/03/20 (domingo), 12 horas 

LOCAL: Rua Pereira Nunes, 141  

Ingá - Niterói, RJ 
 

Instituição beneficiada: Abrigo do Cristo 
Redentor 

Doação sugerida: Alimentos não perecíveis e 
material de limpeza 
 

 

AVATAR NOTÍCIAS  

DIVULGAÇÃO 

Presidente: Ana Maria da Rocha Caldeira 



EXPOSIÇÃO PERMANENTE 
 
 

Pinturas de Vladimir Boregar 

 

MEDITAÇÕES 

QUINTAS-FEIRAS 
Meditação para a Paz Mundial, 17h 
Meditação para sentir Deus, 
18h30min 

Reaparecimento do Cristo, 19h30m 

DOMINGOS, 9 horas 
 

 

A Fundação é uma Instituição sem 
fins lucrativos.  

CONTRIBUA com nosso Fundo 
Editorial:  

BANCO DO BRASIL 
AG 0072-8 – Conta 303.594-8 

CNPJ 29.130.747/0001-46 

 

 

ESTUDOS 

EM RECESSO 

RETORNAREMOS NO MÊS DE 

MARÇO 

PALESTRAS 

EM RECESSO 

RETORNAREMOS NO MÊS DE 

MARÇO 

EVENTO EM BRASÍLIA 

A Conquista da Consciência 
Grupal na Unidade 

Dias 05 a 08 de abril de 2020 

 

Mais informações: 

www.paraisonaterra.com.br 
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2621–0217 

www.fcavatar.org.br 

Email:fc.avatar@hotmail.com 

45 ANOS DIVULGANDO 

LITERATURA DE CIÊNCIA 

ESPIRITUAL 

 

Jaime 

Treiger 

 
O Mestre Racockzi ensina, em seus 
Discursos, que  “EU SOU a respiração 
perfeitamente controlada do meu corpo”—
procure sentir-se, tantas vezes quantas 
puder, respirando com esse ritmo. Disso 
resultará um certo equilíbrio de respiração, 
que é de imensa ajuda no controle do 
pensamento.Aliás, você ´já deve ter lido 
alguma coisa sobre o Prana: Desta vez é 
Morya quem ensina, em um dos livros 
sobre o Mundo Ardente, que  “O prana é 
purificado pelo fogo superior e somente 
esta qualidade o torna criativo”.   E já que 
estamos falando em respiração, anote o 
resto da recomendação:  Pode-se observar 
como um suspiro sincero de um coração 
cria um tubo evocativo de grande alcance. 
Assim, seja nos vales, mas até nas praças 
das cidades, antes de expressar uma 
decisão, tente inalar o mais profundamente 
possível. Nessa inalação, talvez uma 
partícula do Prana da Graça o alcance, 
apesar de todas as barreiras. Não se 
desespere em nenhum lugar e faça, em 
toda parte, um esforço final. Pode-se 
observar como um suspiro sincero de um 
coração cria um tubo evocativo de grande 
alcance.” 

Curso “O Segundo Nascimento, Carta 5” 
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