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Quem  somos e  como  servimos 

Inspirados pela Sabedoria Eterna, trabalhamos para que os ideais de 
fraternidade, de cooperação e de unidade possam implantar-se como 
suporte de uma civilização mais consciente da sua responsabilidade 
colectiva e de uma cultura mais integrada. Como um grupo inserido nos 
Educadores da Nova Era, privilegiamos a educação, pois, tal como uma 
seara, uma sociedade é fruto da forma como se cuida do seu cresci-
mento e da sua integração no ambiente à sua volta, portanto, no Todo 

maior em que está inserida. Essa sociedade é um pilar da civilização da 
época e a luz das suas espigas mais doiradas surge como um fermento 

da glória da cultura humana. 

Estando conscientes: 

 de ser fundamental que a boa vontade se difunda para algo de 
novo poder emergir; 

 que as relações humanas devem abrir-se a uma nova transforma-

ção, mais amorosa e mais consentânea com o esforço grupal e 
universal que começa a aflorar para o advento de um mundo reno-
vado, sustentado pela harmonia, pela compreensão, pela Paz e 
pelo Amor, aderimos de corpo e alma à vida espiritualista. 

Pelo estudo comparado de diferentes filosofias, religiões ou ideologias, 
aceitamos naturalmente a existência de uma Fonte de Sabedoria Divina 

que a todos alimenta. Procuramos vivenciar a espiritualidade traba-
lhando a intuição e a mente abstracta com uma abordagem pela mente 
e pelo coração. Através da compreensão e da expressão do Amor, 
assumimos como lema a manifestação da boa vontade. Queremos viver 
assim, ensinamos estes princípios e gostaremos de partilhar este cami-
nho com todos aqueles que abracem estes nobres ideais. 

O GEM serve a humanidade e fá-lo por acção dos seus membros e sim-

patizantes. Instituímo-nos como uma Unidade de Serviço da Boa Von-

tade Mundial, estamos filiados na Agni Yoga Society, participamos do 
World Service Intergroup e ministramos formação no âmbito da Medita-
ção Criativa. Numa via aquariana, sempre privilegiamos a cooperação 
intergrupal. 

São simpatizantes todos aqueles que participam nas nossas activida-
des, ou apoiam os membros, ou aguardam a sua admissão na quali-

dade de membros.                                                                          
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Se alguém pensa, age e fala 'como se' fosse um discípulo, tem todas as 
condições para vir a ser admitido como membro do GEM. Ou seja, ape-
nas a consciência individual determina a viabilidade de alguém vir a ser 
membro. Ora solicita a sua admissão, ora pode ser convidado, na cer-
teza que um período de integração se justifica sempre. Cada candidato 
a membro deve conhecer razoavelmente o nosso grupo, deve procurar 
ter algum contacto com outros membros e desejavelmente deve pro-

curar servir no contexto de uma das actividades regulares do GEM. 

Se alguém perguntar como serve o GEM, a resposta também é singela. 
Todo o grupo espiritualista que conhece as regras da Senda procura 
actuar como uma mini-hierarquia, pois só imitando a Hierarquia se 
veste o traje de guerreiro de Luz. Daí afirmarmos que o GEM está ali-
nhado com o Grupo Que nos inspira e de nós recebe todo o empenha-
mento e inclusive uma progressiva dedicação e/ou consagração. 

⁂ 

Existem cinco condições que devem respeitar aqueles que escolhem a 

via do ocultismo; é necessário que elas também estejam estabelecidas 
em cada grupo. 

1. Consagração ao motivo; 

2. Ausência completa de medo; 

3. Imaginação sabiamente equilibrada pelo raciocínio; 

4. Capacidade de avaliar com sabedoria o que é evidente e de 

aceitar apenas o que é compatível com o instinto superior e a 

intuição; 

5. Disponibilidade para experimentar. 

Estas cinco condições, associadas à pureza de vida e ao controlo do 
pensamento, conduzirão à realização. 

Trabalho  Mágico da Alma, de Alice Ann Bailey, ed. Lucis, pp. 343-4 



Perguntar-te-ão como transpor a vida. 

Responde: da mesma maneira que se cruza um abismo sobre uma 
corda esticada – 

Belamente, cuidadosamente e impetuosamente. 

Folhas do Jardim de Morya, I vol. – O Apelo, Série Agni Yoga, Posfácio b 
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