
Meditação da  
Lua Cheia de Câncer 

 

Dia 16 (3ª feira), 19 horas  
Câncer é o quarto signo de preparação, no que 
diz respeito ao aspirante, que, nesta etapa, 
prepara seu equipamento e aprende a utilizá-lo. 
Em Áries, ele se apossa de sua mente e 
procura submetê-la às suas necessidades, 
aprendendo o controle mental. Em Touro, “a 
mãe da iluminação”, ele recebe o primeiro 
lampejo daquela luz espiritual, cujo brilho 
aumentará progressivamente à medida que ele 
se aproxima de sua meta. Em Gêmeos, ele não 
só se apercebe dos dois aspectos de sua 
natureza, como o aspecto imortal começa a 
crescer às custas do mortal.  
Agora, em Câncer, ele tem seu primeiro contato 
com aquele sentido mais universal que é o 
aspecto superior da consciência da massa. 
Equipado, pois, com uma mente controlada, 
uma capacidade para registrar a iluminação, a 
habilidade para estabelecer contato com seu 
aspecto imortal e reconhecer intuitivamente o 
reino do espírito, ele está agora pronto para o 
trabalho maior. 

Astrologia Esotérica, de Alice Bailey 
 

Palavra-chave de CÂNCER:  
“Construo uma casa iluminada 

e nela habito”. 
 

Plenilúnio: Dia 16, 18h e 38min 
 

LUA CHEIA EM AGOSTO 
LEÃO  

Dia 14 (4ª feira), 19h 
 

 

Mestre 
Tibetano 

 
Embora todo verdadeiro aspirante, ao se dar 
conta da magnitude do Plano e medir as 
forças alinhadas contra ele, possa sentir-se 
vencido pela aparente futilidade de seu 
esforço e a aparente insignificância do papel 
que desempenha, ele deve lembrar-se de que 
há um grupo firmemente crescente daqueles 
que são semelhantes a ele e que este é um 
esforço grupal. Sob a Lei, os Grandes Seres 
trabalham através de Seus discípulos em 
todos os países e nunca antes houve tantos 
esforçando-se para se ajustarem a esta 
função de serem os “Transmissores do 
Propósito” e nunca antes existiu tão forte 
integridade interior e relação subjetiva entre 
os trabalhadores em todos os campos em 
todas as partes do mundo. Pela primeira vez 
na história, há um grupo coeso para os 
Mestres usarem. Até então, tinha havido 
trabalhadores isolados, solitários ou débeis 
grupos destacados e isto prejudicou 
grandemente o trabalho. Agora isto mudou. 

Um Tratado sobre Magia Branca, p.260 
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Beleza 
Pintura de Vladimir Boregar 

 
No Caminho para o Mestre 

 

Estudo do livro 
 “Os Mundos Invisíveis”. 

Quintas-feiras, 17h 
VENHA PARTICIPAR! 

 
A Fundação é uma instituição sem fins 

lucrativos. 
Contribua com nosso Fundo Editorial: 

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

 



Viva a Sanfona 
Brasileira 

 

 
 

Orquestra de 
Acordeões do CMN 

  

Dia 07 (domingo), às 12 horas 
 

Instituição beneficiada: Caixa Beneficente dos 
Internos e Egressos do Iguá. 

Doação sugerida: Material para curativos, fraldas 
geriátricas (tam. M e G) e alimentos não 
perecíveis 
 

Apoio: 
CMN – CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE 

NITERÓI 
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GRUPOS DE ESTUDO 
Domingos, 10h30min 
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 – Estudo do livro “OS MUNDOS 
INVISÍVEIS”.  
18h30min – SEGUINDO OS PASSOS DO 
CRISTO. Estudo do livro “DISCIPULADO 
DA NOVA ERA”. 
 

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 

07 MORYA SG 29º Disc de S. 
Germain 

14 TIBETANO NT Intenção Reta 
(Mt 6:5) 

21 TIBETANO T Magia Branca, 
Regra 4, p.119 

28 MORYA SG 30º Disc de S. 
Germain 

 

CONCERTO VOCAL 

 

Conjunto Vocal Quinta 
Justa 

Dia 28 (domingo), às 12 horas 
 

Instituição beneficiada: PRÓ-CRIANÇA 

Doação sugerida: Leite em pó e 
achocolatado 
 
 

FUNDAÇÃO CULTURAL AVATAR 
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, Solidariedade, Amor consciente, 
Transformação, Harmonia e Beleza, 
Adaptabilidade. 
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