
Um retiro místico para abraçar a sua Cristicidade
com Saint Germain, o Senhor Maitreya e Jesus Cristo

SEMINÁRIO DE VERÃO DE 2021 DA 
SUMMIT UNIVERSITY®, DE 6 A 9 DE JULHO

Torne-se o 
Magneto do Coração!

®



Ensinamentos dos Mestres Ascensos
       “A hora da Cristicidade em vós é mais importante do que qualquer 
outro evento acontecendo neste planeta”, diz o Grande Guru Sanat Kuma-
ra. Por quê? Porque um ser Crístico pode manter o equilíbrio para milhões 
na Terra - e por ser a Chama Crística bem desenvolvida no coração capaz 
de produzir mudanças positivas reais em um mundo sobrecarregado.

      Neste retiro, realizaremos um estudo profundo da jornada espiritual 
que conduz à Cristicidade. A Cristicidade acontece gradualmente, ao lon-
go de muitas vidas, à medida que caminhamos na senda espiritual e nos 
esforçamos para nos tornar íntegros.

       Mas esse processo pode ser acelerado, desenvolvendo conscientemente 
os três grandes dons do coração: Poder, Sabedoria e Amor. Portanto, neste 
seminário você mergulhará profundamente nos ensinamentos dos mestres 
ascensos sobre a chama trina - a Chama Crística - com exercícios práticos 
para determinar seus pontos fortes e fracos no uso dessa chama. Pois quando 
as qualidades divinas de Poder, Sabedoria e Amor são otimizadas dentro de 
nós, nos tornamos uma força irrefreável para o bem, e um verdadeiro mag-
neto que atrai outros para estes ensinamentos sagrados, para a Escola de Mis-
térios de Maitreya e para a Luz!

Que presente maior do que este retiro místico para 
celebrar o 50º aniversário da Summit University em 
julho de 2021 e acelerar sua própria senda?

O fogo que depositais no coração do AUM se torna o magneto de vossa 
Presença do EU SOU, que magnetizará por amor inefável as almas dos vivos 
para a alegria da entrega que é vida em Jesus Cristo. O magneto do amor, o 
magneto da sabedoria e o magneto do poder que é a chama do vosso coração 
é a essência da vossa iniciação na senda.

                                 —Senhor Maitreya, Pérolas de Sabedoria, Vol. 18 No 51
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Para obter detalhes e se inscrever, visite:
http://SummitUniversity.org/Summer2021

LIVROS DE TEXTO: Mark L. Prophet e Elizabeth Clare Prophet, Alquimia de Saint Germain (Summit University Press®)
RECOMENDADO: Os Discursos de Maitreya (Summit University Press®), Senhores dos Sete Raios (Summit University Press®)

PARTICIPAÇÃO: Este retiro está aberto a Guardiães da Chama, bem como a novos alunos que tenham uma compreensão básica dos 
Ensinamentos dos Mestres Ascensos e da Ciência da Palavra Falada. A idade mínima para participar é 15 anos. A participação virtual 
está disponível em inglês, espanhol e português. A frequência participação local ainda está sendo determinada.


