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Agendamento de sessões 
 

 

Ano Mês Dia Sessão 

2018 Julho 5 Sessão Lux (5ª; 18h45) 

  19 Sessão Lux (5ª; 18h45) 

  28 Sessão de AHE (Sºª, 10h45) 

 Agosto 2 Sessão Lux (5ª; 18h45) 

  23 Sessão Lux (5ª; 18h45) 

  26 Sessão de AHE (Dº, 16h45) 

 Setembro 6 Sessão Lux (5ª; 18h45) 

  20 Sessão Lux (5ª; 18h45) 

  24 Sessão de AHE (2ª, 18h45) 

 Outubro 4 Sessão Lux (5ª; 18h45) 

  18 Sessão Lux (5ª; 18h45) 

  24 Sessão de AHE (4ª, 18h45) 

 Novembro 1 Sessão Lux (5ª; Ferº, 18h45) 

  15 Sessão Lux (5ª; 18h45) 

  22 Sessão de AHE (5ª, 18h45) 

  29 Sessão Lux (5ª; 18h45) 

 Dezembro 6 Sessão Lux (5ª; 18h45) 

  22 Sessão de AHE (Sábº, 14h45)  

  27 Sessão Lux (5ª; 18h45) 
 

Todas as sessões acima têm lugar no Hotel A. S. Lisboa, Av. 
Almirante Reis, Nº 188  — Piso –2. As restantes continuam 
agendadas para a nossa sede 
 

 

Informação importante: Todas as actividades começam à hora marcada e 
são gratuitas, ficando apenas dependentes de donativos voluntários. 
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Actividades de Serviço 

O GEM continua a servir como Educador da Nova Era, 

numa abordagem mais aquariana ao tempo presente. 
Assume-se como uma Escola de Meditação ecléctica, 
numa mais clara linha de síntese, independente de 

estritas linhas espirituais, filosóficas, religiosas ou 
quaisquer outras correntes específicas. 

O GEM apresenta-se como um organismo, mais do que 
uma organização, aberto a todas as vertentes do Ensi-

namento autêntico que contribuam para o facto ocul-
tista de identidade com o divino. 

O GEM, como Escola de Meditação, encontra-se ali-
nhado com a filiação na Loja da Fraternidade Himalaica, 

a única que deve controlar o trabalho de formação em 
todo o Ocidente. A Escola apontará o Caminho e cada 

coordenador percorrerá esse Caminho com cada for-
mando. 
 

As sessões públicas actuais são as seguintes: 

 Sessões Lux – Mensais, à Quinta-feira ao final da tarde, 

destinadas a membros e simpatizantes, permitindo interacção, 

inter-ajuda e enriquecimento mútuo. É proposto um tema pre-

viamente anunciado, a fim de todos poderem preparar-se com 

vista a melhor se desenvolver esse tema de trabalho. Realiza-se 

sempre uma meditação grupal. 

 Sessões de Aproximação da Hierarquia Espiritual (AHE) por 

ocasião da Lua Cheia – Mensais, consistindo numa meditação 

grupal. Sessões públicas, embora só deva participar quem já 

tenha pelo menos alguma prática de meditação. 

Quem pretenda ingressar na formação em Meditação Criativa, 

cujos anos lectivos têm sempre início em 21 de Dezembro, deve 

frequentar desejavelmente as Sessões Lux. 
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