
                                             Fundação Cultural Avatar 

          Nos 46 anos de existência, a Fundação Cultural Avatar já publicou milhares de 

exemplares de livros voltados para a renovação ética e para estimular as corretas 

relações entre as pessoas – especialmente os livros de Alice Bailey e a série Agni Ioga. 

Além disso, promove concertos, mantém uma biblioteca circulante, realiza cursos, 

prepara novos instrutores e ainda realiza dois encontros (oficina de trabalho) e um seminário anuais.     

       Essas atividades molduram o que a Fundação assume como missão:  Disseminar conhecimento 

espiritual: iluminar as mentes; promover corretas relações humanas, gerando a 

expansão da consciência e uma visão global da vida. 

      Mesmo a distância, você pode cooperar com esta obra, sabendo que a Fundação é uma Instituição 

empenhada em encontrar respostas para as inquietações humanas e dedicada à meditação em favor de 

uma nova ética mundial. 

       O Tibetano propõe que devemos abandonar os antagonismos e antipatias, os ódios e diferenças raciais; 

que nos disponhamos a fazer sacrifícios; que estejamos decididos a nos darmos em tempo e dinheiro, para 

divulgarmos essas ideias em nosso ambiente e nos grupos dos quais participemos, o culto da unidade, do 

amor e da inofensividade. 

        Ao colaborar com a Fundação Cultural Avatar, você não avalia o quanto de útil poderá ser. Para isso, 

preencha a ficha anexa e nos envie pelos correios ou e-mail. Você estará reforçando aquilo que constitui o 

conjunto de nossas crenças e valores: Ética – Meditação – Cooperação – Solidariedade – 

Transformação Adaptabilidade – Amor Consciente – Harmonia e Beleza - 

Autoconhecimento – Expansão de Consciência.  Sua doação será devidamente contabilizada: A 

Fundação é acompanhada pelo Ministério Público em todas as suas atividades.  

           A disponibilidade de maiores recursos nos dará a oportunidade de intensificar o ritmo de nossas 

publicações e a popularização mais rápida dos ensinamentos de que nossas comunidades tanto necessitam. 

Se quiser cooperar com a Fundação, na divulgação desses ensinamentos, torne-se um sócio contribuinte e 
um Membro do Novo Grupo de Servidores do Mundo.  Sua Contribuição será muito importante. 

 

Eu quero ser sócio da FCA e contribuir para a divulgação dos Ensinamentos dos Mestres. 

Nome  

                       Data Nascimento:   ___  /___  /_____               CPF: 

Endereço:  

 
Bairro: Cidade: 

 CEP: UF: Tel: 

e-mail  

   

Valor:   Mensal  Trimestral           Semestral              Anual 

 

Faça seu depósito: Banco do Brasil – Agência 00728 – Conta Corrente: 303.594.8 

Fundação Cultural Avatar:   Rua Pereira Nunes, nº 141 – Ingá – Niterói – RJ – CEP: 24210-431 

Teles. (21) 2621-0217 e 3587-3463 

Home-page: www.fcavatar.org.br                         e-mail: fc.avatar@hotmail.com             

 

http://www.fcavatar.org.br/

