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NÚMERO ESPECIAL: lista dos CDs e fitas cassete disponíveis na Associação Irdin Editora

A grandeza destes tempos
Quando chegamos à situação de não encontrar nos livros a instrução almejada, de ficar sem resposta para as 

mais importantes indagações, de não nos satisfazermos com nada de externo, é hora de finalmente buscar-
mos o motivo único da existência e nos devotarmos a ele. E logo vamos ver, na prática, que esse motivo não é 
material.

O poder para realizarmos mudanças efetivas em nós e à nossa volta vem de uma área profunda da consciên-
cia. Só nos transformamos de fato e ajudamos a elevar o que nos cerca na medida em que nos aproximamos da 
nossa essência e descobrimos o universo interior.

O anseio de conhecer a realidade suprafísica vai sobrepujando o desejo de fazer experiências materiais. Mais 
cedo ou mais tarde, todos somos conduzidos pela própria vida a esse despertar, e para consumá-lo temos de nos 
entregar de coração e mente, sem reservas, ao eu interno. Assim conseguimos fazer das aspirações superiores 
vivências efetivas. Nesse ponto, que todos atingimos um dia, amadurece em nós a disposição a colaborar com 
Aqueles que dos planos invisíveis velam pelo estabelecimento de uma nova ordem. Essa disposição sincera nos 
propicia o ingresso em um estado de tal equilíbrio e harmonia que a criação inteira, direta ou indiretamente, 
dela se beneficia.

Grande é a necessidade de que penetremos o universo interior, de que o conheçamos e expressemos. Não são 
palavras nem conceitos o que transforma o mundo, mas essa força de SER. Descobrimos, SENDO, que é nessa 
colaboração com a obra das Hierarquias espirituais, que é no cumprimento de tarefas evolutivas que tudo se 
eleva.

A ascensão que hoje se apresenta com clareza é estimulada por conjunturas energéticas potentes, transmisso-
ras de vibrações superiores que passam a permear toda a vida do ser. A obscuridade que advém da falta de cone-
xão com a essência vai então sendo substituída pela luz que emerge desse intenso despertar para a verdade.

Nesta época, até os que parecem não estar receptivos à transformação vêm sendo de alguma forma tocados e, 
mesmo por uma mínima abertura, lampejos abrem caminhos – pois estes são tempos bem-aventurados, de gran-
des oportunidades.   £
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Sementes do futuro
No decorrer de séculos, instrutores espirituais trouxeram ao 

mundo orientações para o reconhecimento e cumprimento 

de leis de harmonia com o universo cósmico. Em tempos pretéritos 

eram ouvidos por poucos. Com o passar dos ciclos, esse ensina-

mento foi se tornando mais preciso e mais vasto. E seus ouvintes, 

mais diversificados e numerosos.

De muitas formas fomos todos preparados para esta hora em 

que tantos desafios e oportunidades de transformação são apresen-

tados à humanidade. O ensinamento de hoje sintetiza o do passado, 

esclarece o que ocorre nesta época de transição e se volta para o 

que virá. Mostra que a tempestade está apenas na superfície. 

Revela que nos corações já canta a alegria da vitória.

Na busca de prestar seu serviço à harmonia, a Irdin Editora 

reconhe ce o verdadeiro sentido destes momentos de lutas, confu-

sões e sofrimentos e oferece um alento. Coloca-se como veículo 

para a difusão de informações inspiradas pela grande luz do 

porvir.

Neste número especial publicamos a lista completa dos CDs 

lançados pela Irdin. São gravações de palestras reali zadas em 

Figueira por Trigueirinho, Artur, Clemente, Samuel, Yatri e outros 

convidados. A venda dos CDs não tem finalida de lucrativa. Os re-

cursos arrecadados são revertidos no lançamento de novos títulos e 

na divulgação da obra. 

Para informações sobre Figueira, entre em contato com um de 

nossos colaboradores relacionados abaixo.

A Redação

Para vir a FIGUEIRA ou a uma de suas extensões, contate-nos previamente.

BRASIL 
editor Ana Maria Freitas MTb 15.670-SP 
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impressão Gráfica e Editora O Lutador  
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impressão Agencia Periodistica Cid 
Diario del Viajero (Buenos Aires)

ASSOCIAÇÃO IRDIN EDITORA 
CNPJ 07.449.047/0001-86 

Tel . (35) 3225-2803   Fax (35) 3225-2103   info@irdin .org .br

Caixa Postal 29  CEP 37225-000  Carmo da Cachoeira/MG Brasil
Tel . (35) 3225-1293  (das 6h30 às 20h)  Fax (35) 3225-1428  (a qualquer hora)

PARA RECEBER SINAIS, BASTA SOLICITÁ-LO:
(35) 3225-1293 ou secretaria@fazendafigueira .org .br

F I G U E I R A

ano  19

FIGUEIRA
Centro espiritual que presta serviços  
informalmente, sem constituir  
sociedade, seita nem instituição.  
Suas atividades são realizadas  
por voluntários e mantidas  
por doações espontâneas.

Colabore no custo da impressão e distribuição 

DEPÓSITOS   Associação Irdin Editora   conta corrente 680 .680-5    
Bradesco   agência 1487-7   TODA AJUDA É BEM-VINDA!

E X T E N S Õ E S  D E  F I G U E I R A
em Belo Horizonte, no Céu Azul 
Rua As tolfo Bueno, 20  
Belo Horizonte/MG   CEP 31545-350 
Te l. (31) 3496-1019  Te lefax (31) 3447-
2736
em São Paulo, na Granja Vianna 
Rua Otelo Zeloni, 333    
CEP 06351-160   Carapicuíba/SP 
Telefax (11) 4169-8118
em São Carlos 
Rua Abrahão João, 1114  
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Tel. (16) 3307-6790

O U T R O S  C O N T A T O S
ATIBAIA – SP (DDD 11) 
Maria Helena Rolli 4412-4937
BELO HORIZONTE – MG (DDD 31) 
Elizabeth Picorelli 3332-4579 
Mira 3496-1019 (Céu Azul) 
Walma Gomide 3225-4098 
BRASÍLIA – DF (DDD 61) 
Helena Gonçalves 3568-1241  
Maria Lúcia Tourino 3272-3541 
Neyde Barreto 3242-3639
CAMPINAS – SP (DDD 19) 
Adriana  Aggio 3258-8900 
Ana Teresa 3287-7889 
Maria de Lourdes 3243-5732
CAMPO GRANDE – MS (DDD 67) 
Cristiane Esteves 3324-5642
CURITIBA – PR (DDD 41) 
Maria Helena Matte 3273-4433
FORTALEZA – CE (DDD 85) 
Ângela Magalhães 3265-1823 
Cairamir Arruda 3273-6304  

GOV. VALADARES – MG (DDD 33) 
Clewerton Cabral 3275-6949
JUNDIAÍ – SP (DDD 11) 
Valderez D’Angelo 4601-2251
LONDRINA – PR (DDD 42) 
Lia Mertzig telefax 3334-2165
MONTES CLAROS – MG (DDD 38) 
Dolores Dias 3222-6498
PORTO ALEGRE – RS (DDD 51) 
Liene Silvano Almeida 3319-7371 
Lúcia Sirangelo 3221-2571
RECIFE – PE (DDD 81) 
Lenilza Cabral 3459-4332
RIBEIRÃO PRETO – SP (DDD 16) 
Giselda Barban 3625-5224
RIO DE JANEIRO – RJ (DDD 21) 
Vera Beatriz 
telefax 2537-3001/2539-0393 (com.) 
Cléia Castro 2541-5509 
Vera Elian 2239-3670  
SALVADOR – BA (DDD 71) 
João Dersulino 3351-9268  
SÃO CARLOS – SP (DDD 16) 
Roberto Paterlini 3371-0299
SÃO PAULO – SP (DDD 11) 
Denise Fernanda 3501-1332 
Gizelda Ladeira telefax 3816-6889  
Leila Aravechia 3865-4630 
Lúcia Drumond 3722-4448
VITÓRIA – ES (DDD 27) 
Léa Regina 3345-0528

E X T E R I O R
ArgentinA (DDI 54)
CIUDAD DE BUENOS AIRES (DDD 11) 
Angelita B. de Rodríguez telefax 4813-3630 
Isabel Luna 4832-2454 
Leticia Nizzero telefax 4791-0078 
Luis Chiappe 4432-1201

CÓRDOBA (DDD 351) 
Graciela Suárez telefax  471-0077 
MAR DEL PLATA (DDD 223) 
María Dolores Gutiérrez 451-3462
POSADAS (DDD 3752) 
Sara Inés Gutiérrez telefax 45-8646 
VIEDMA (DDD 2920) 
Hernán Pérez Huezó 42-1066 

AustráliA (DDI 61)

SIDNEY (DDD 2) 
Isabel Portaro 9726-2408

CAnAdá (DDI 1)

VICTORIA (DDD 250) 
Ivana Cavallo 885-4404

Chile (DDI 56)

SANTIAGO (DDD 2) 
Trinidad Varas Cuevas 232-5166

equAdor (DDI 593)

QUITO (DDD 2) 
Yolanda Jaramillo 222-4008

espAnhA (DDI 34)

BARCELONA (DDD 93) 
Carmen Sanchez 437-4009
CÁCERES (DDD 927) 
Antonio Bernal 55-4729

estAdos unidos (DDI 1)
TAHLEQUAH (DDD 918) 
John Cutrell 431-0260
TRUMANSBURG (DDD 607) 
Alan Berkowitz 387-3789 fax 387-9615
inglAterrA (DDI 44)
BERKS (DDD 1344) 
Cecília Tavares 88-4744
pArAguAi (DDI 595)
ASSUNÇÃO (DDD 21) 
María Epifania 67-5406
portugAl (DDI 351)
COLARES (DDD 96) 
Ana Sofia 825-1890
OEIRAS (91) 
Margarida Pereira 922-7297
PORTO (DDD 22) 
Maria Helena e José Pimentel 
600-9460 fax 600-9461
suéCiA (DDI 46)
ESTOCOLMO (DDD 2) 
Susanne Bilski 903-8138
uruguAi (DDI 598)
MONTEVIDÉO (DDD 2) 
Carolina Boni 480-6022 e 486-0185
VenezuelA (DDI 58)
CARACAS (DDD 414) 
Nancy Rodríguez 256-0646
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CDs e fitas cassete  
disponíveis na  
Associação Irdin Editora 

I
Pedidos: info@irdin.org.br   fax (35) 3225-2103   tel. (35) 3225-2803

Sem fins lucrativos

O preço de cada CD e de cada fita cassete é R$ 6,00

Tr igue i r inho

José Trigueirinho Netto está em Figueira desde o início de sua manifestação como centro espiritual, em 1987. Integralmente 
dedicado ao serviço nesta época de tantas necessidades, caminha com equilíbrio numa linha tênue entre os mundos internos e o 
externo. É autor de 73 livros, com cerca de dois milhões de exemplares publicados no Brasil, em português, pelas editoras Pensa-
mento, Nova Cultural, Círculo do Livro e Irdin e na Argentina, em espanhol, pela Editorial Kier. Parte dessa obra escrita começa a 
ser lançada em inglês, pela Irdin Editora e em francês, pela Éditions Vesica Piscis. Além dos livros, Trigueirinho transmite sua men-
sagem por meio de palestras semanais que vêm sendo gravadas. Procura estimular leitores e ouvintes a descobrirem o próprio eu 
profundo e a vida maior em que estão imersos, realidades das quais todos podemos tomar consciência.

Trigueirinho afirma que enquanto a atual desordem planetária cresce, os que se dispõem a ir além dos limites do conhecido 
vislumbrarão um novo começo. Ciente de que seremos fortalecidos se ativarmos nosso potencial interno e tomarmos o rumo as-
cendente, compartilha generosamente suas experiências e reflexões, mesmo as mais inusitadas.

Essa obra veiculada por Trigueirinho não pertence a nenhuma religião ou seita, e demonstra raro respeito pelas outras inú meras 
formas que existem de expressar a verdade. Com visão ampla, esclarece as razões da atual crise da humanidade. Ensina-nos a sair 
do amargor da iminência de uma catástrofe global pelo ingresso em níveis de consciência sutis, pelo desempenho do nosso ver-
dadeiro papel na evolução planetária e pelo contato com uma Irmandade espiritual que desde sempre acompanha o desenvolvi-
mento da vida sobre a Terra. Leva-nos a reconhecer que somos parte de um universo infinito.

Trigueirinho antecipa-se à época, alarga perspectivas. Apresenta-nos com simplicidade uma trilha para a cura interior, para a 
harmonia e sobretudo para a mais autêntica cooperação fraterna.

 1. A INSTRUÇÃO

 2. A MEDITAÇÃO

 3. A MORTE SOB CONTROLE

 4. A PAZ EXISTE

 5. AÇÃO IMEDIATA, SAÚDE  
        E CURA 

 6. AS VIRTUDES E OS DONS

 7. ATRIBUTOS DO MONASTÉRIO

 8. BASES ESPRITUAIS DE FIGUEIRA

 9. BASES PARA LEITURA ESPIRITUAL

 10. CAMINHO ESPIRITUAL 

 11. CONVERSAS 

 12. ENCONTRO

 13. ENERGIA SOHIN

 14. ESTUDOS SOBRE AS LINHAGENS  
  DAS MÔNADAS

 15. GRUPOS DE SINTONIA

 16. HARMONIA

 17. MEDICINA

 18. MONASTÉRIO

 19. NOVAS VIAS SUPRATERRESTRES

 20. O MUNDO ARDENTE

 21. ODONTOLOGIA

 22. OS ESSÊNIOS

 23. OS SONHOS

 24. PARA COMPREENDER O  
  EGO

 25. QUESTÕES EXISTENCIAIS

 26. REFLEXÕES 

 27. SÍNTESE DOS ATRIBUTOS DO  
  MONASTÉRIO

 28. SONS DA VIDA

 29. TEMAS ESPECIAIS

 30. TRABALHADORES SUTIS

 31. VERDADE

 32. VIAS SUPRATERRESTRES

A Irdin já publicou 572 das mais de mil gravações feitas ao vivo de 1984 a 2005. Algumas delas existem 
também com tradução simultânea para o inglês. Versões para espanhol, francês e italiano gravadas pelo 
autor começam a ser preparadas. As gravações foram organizadas por séries:
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(continuação: Série OS SONHOS)

•Correto adormecer e correto  
acordar  (mai. 1985)

•A qualidade da vida de  
sonho  (mai. 1985)

•Enquanto o corpo dorme...  (jul. 1985)

•Captar o real no sono  (jul. 1985)

•Sonhos simbólicos  (jul. 1985)

•A ponte com o inconsciente  (ago. 1985)

•Funções do sono  (out. 1985)

•A verdade nos sonhos  (out. 1985)

•A intuição surgindo nos  
sonhos  (out. 1985)

•Os sonhos como mensagens  
da alma  (dez. 1985)

•Novas mensagens da alma  (dez. 1985)

Série: PARA COMPREENDER  
         O EGO

•A verdade do coração, o ego e a  
personalidade  (mai. 2003)

•Consciência, mente concreta e  
ego  (mai. 2003)

•Humildade e pensamento do  
ser interior  (mai. 2003)

Série: QUESTÕES EXISTENCIAIS

•Questões existenciais – 1  (set. 2002)

•Questões existenciais – 2  (out. 2002)

•Questões existenciais – 3  (out. 2002)

•Questões existenciais – 4  (out. 2002)

Série: REFLEXÕES

•Viver em vários planos  (out. 1999) EM FITA 

CASSETE

•Caminhos extraordinários  (out. 1999) EM 

FITA CASSETE

•O encontro da paz neste  
mundo  (nov. 1999) EM FITA CASSETE

•A nova tarefa  (nov. 1999) EM FITA CASSETE

•Ler no livro da vida  (nov. 1999) EM FITA  

CASSETE

•A busca de respostas  (jan. 2000) EM FITA 

CASSETE

•Outro modo de ver / Encontros e  
contatos  (out. 1999 e jan. 2000) EM FITA  

CASSETE

•A justiça maior  (fev. 2000) EM FITA CASSETE

•Gratidão / Dar e receber, receber  
e dar  (fev. e mar. 2000) EM FITA CASSETE

•Alegria  (fev. 2000) EM FITA CASSETE

•O resgate total  (fev. 2000) EM FITA CASSETE

•Controle das forças  
involutivas  (fev. 2000) EM FITA CASSETE

•O serviço e o medo  (fev. 2000)

•Como se começa a perceber o  
eu interno  (mar. 2000) EM FITA CASSETE

•O caminho superior de todos  (abr. 2000) 
EM FITA CASSETE

•Os impulsos espirituais e a  
paciência  (abr. 2000) EM FITA CASSETE

•Aspiração, oração  (mai. 2000) EM FITA  

CASSETE

•O trabalho espiritual com a  
mente  (mai. 2000) EM FITA CASSETE

•Serviço próprio e serviço  
divino  (mai. 2000) EM FITA CASSETE

•As leis da alegria  (set. 2000) EM FITA CASSETE

•O pensamento, a cura e as doenças  
desconhecidas  (jan. 2001)

•Verdades na vida atual  (fev. 2001) EM FITA 

CASSETE

•Esforço, repressão e  
transmutação  (fev. 2001) EM FITA CASSETE

•Do reino humano ao  
espiritual  (mar. 2001)

•Relacionamento com o  
eu superior  (mar. 2001) EM FITA CASSETE

•Reverência, perdão  (mar. e abr. 2001) EM 

FITA CASSETE

•Aspirantes, discípulos e diversidade de  
energias  (mai. 2001)

•Provas espirituais  (mai. 2001)

•Provas humanas / Provas da  
alma  (mai. 2001)

•Transmutação  (jun. 2001)

•Diante da vida  (jul. 2001) EM FITA CASSETE

•A transmutação nos dias de  
hoje  (jul. 2001) EM FITA CASSETE

•A neutralidade e a operação  
resgate  (set. 2001) EM FITA CASSETE

•Nós e os nossos erros  (out. 2001) 

•Amor  (out. 2001) 

•Meios de amadurecimento da consciência 
humana  (nov. 2001) EM FITA CASSETE

•Provas da vida  (nov. 2001)

•Como atravessar os momentos críticos  
de hoje  (nov. 2001)

•O exercício espiritual da  
madrugada  (nov. 2001) 

•Visão evolutiva da  
morte  (nov. 2001)

•A manifestação dos bens  
materiais  (nov. e dez. 2001)

•Provas do caminho espiritual e a vontade 
de Deus  (dez. 2001)

•A energia correta em um jogo de  
forças  (dez. 2001)

•Dos sonhos à pura experiência  
interior  (dez. 2001)

•Coisas do lado oculto da  
vida  (dez. 2001)

•Além da  
imperfeição  (jan., fev. e mar. 2002)

•Mudanças em nossos corpos  (fev. 2002)

•O valor do autocontrole nas epidemias  
e em outras situações de risco  (fev. 2002)

•Caminhos especiais e o caminho da  
maioria  (fev. 2002)

•A cura pelos sons, aromas e  
vapores  (fev. 2002)

•Preparação para o caminho  
iniciático  (mar. 2002)

•Consciência e votos internos  (mar. 2002)

•A propósito de vitalidade  (mar. 2002)

•Androginia e o mantra de  
Samana  (mar. 2002)

•O deserto  (mar. 2002)

•Estímulos à consagração do  
ser  (mar. 2002)

•Provas cármicas e visões  
internas  (mar. 2002)

•A cruz, o mal e a fé na  
proteção  (mar. 2002)

•Os fogos em nosso ser e as lutas entre  
forças antagônicas  (mar. 2002)

•Nossas experiências positivas  (mar. 2002)

•Indagações sobre os  
animais  (mar. e mai. 2002)

•O trabalho da polaridade  
feminina  (abr. 2002)

•Contatos com centros  
planetários / Consciência  
hierárquica  (abr. e mai. 2002)

•Reflexões sobre sintonia  
interna  (mai. 2002)

•Sementes de transformação  
interna  (mai. 2002)

•Reflexões atuais sobre o nosso  
ser  (mai. 2002)

•A revolta das células físicas  (jun. 2002)

•Ócio, inimigo da alma  (jul. 2002)

•De dentro da alma  (jul. 2002)

•Em busca da compreensão de  
si mesmo  (ago. 2002)

•Nós e as linhagens, nós e  
Sirius  (ago. 2002)

•Nós e as estrelas  (O caminho de  
Sirius)  (ago. 2002)

•Como trabalhar com os raios  (set. 2002)

•Golfinhos e outros temas  
especiais  (set. 2002)

•Rumo à personalidade  
superior / Atitudes necessárias ao  
Caminho  (set. 2002 e jan. 2003)

•Rumo a maior compreensão da  
vida  (set. 2002)

•Contatos com Iberah e Anu Tea:  
espiritualidade e cura  (out. 2002)
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Série: A INSTRUÇÃO

•Instrução: um passo além do  
ensinamento  (mar. 2003)

•Os signos reveladores da nossa  
instrução – 1  (mar. 2003)

•Os signos reveladores da nossa  
instrução – 2  (mar. 2003)

•Síntese, lutas e novas  
instruções  (mar. 2003)

•Um livro a ser escrito  
(Khutulli)  (nov. 2003)

Série: A MEDITAÇÃO

•A meditação – 1  (jan. 1984)

•A meditação – 2  (jan. 1984)

•A meditação – 3  (fev. 1984)

•A meditação – 4  (fev. 1984)

•A meditação – 5  (mai. 1984)

Série: A MORTE SOB CONTROLE

•Introdução ao ato de morrer  (dez. 1987)

•As três etapas da morte física  (dez. 1987)

•Quando a alma se libera  (dez. 1987)

Série: A PAZ EXISTE

•A paz existe – 1  A ordem no  
caos  (ago. 2001)

•A paz existe – 2  A obra do reino do  
amor  (ago. 2001)

•A paz existe – 3  A ajuda das forças  
superiores  (ago. 2001)

Série: AÇÃO IMEDIATA, SAÚDE  
         E CURA

•Doenças especiais e perigos  
extremos  (abr. 2001)

•A medicina e a cura interior  (nov. 2001)

•Nada faltar, nada sobrar: o amor na Re-
de de Serviço e Equipe de Ação  
Imediata  (dez. 2001)

•O trabalho do terapeuta e o trabalho  
do curador / A cura cósmica no  
nosso ser  (jun. 2002)

•A cura pela gratidão e pela  
alegria  (jun. 2002)

•Uma luz na medicina  (ago. 2002)

•A Equipe de Ação Imediata e as Terras  
da Irmandade  (dez. 2002)

•Reflexão sobre a Equipe de  
Ação Imediata  (jun. 2005)

Série: AS VIRTUDES E OS DONS

•As virtudes e os dons  – 1   
Prudência • Sabedoria  (jul. 2005)

•As virtudes e os dons  – 2  
Justiça • Opinião madura  (ago. 2005)

•As virtudes e os dons  – 3  
Fortaleza • Ciência  (out. 2005)

•As virtudes e os dons  – 4  
Temperança • Inteligência  (nov. 2005)

•As virtudes e os dons  – 5  
Fé • Esperança  (dez. 2005)

Série: ATRIBUTOS DO 
         MONASTÉRIO
Ver também as séries MONASTÉRIO e  
SÍNTESE DOS ATRIBUTOS DO MONASTÉRIO

•Manter a têmpera que leva à perfeição.  
Transcendência, 9  (fev. 2000)

•Construir rotas para os que devem  
transcender a vida terrestre.   
Ação Abnegada, 1  (abr. 2000)

•Penetrar com coragem o mistério do  
trajeto.  Transcendência, 3  (jun. 2000)

•Não perceber quando os pés já não  
tocarem o solo.   
Transcendência, 10  (ago. 2000)

•No próprio coração, jamais deixar que  
o Sol decline.   
Transcendência, 5  (set. 2000)

•Colaborar na redenção da vida  
planetária.   
Ação Abnegada, 9  (dez. 2000)

•Ordenar a vida com base na essência  
interna.  Cura, 2  (dez. 2000)

•Deixar-se marcar pelo Encontro Maior.  
Igualdade, 7  (jan. 2001)

•Render-se a um “amor arrebatador”,  
a uma “loucura santa”.   
Ação Abnegada, 5  (fev. 2001)

•Ter o Eterno como única Verdade.   
Entrega do Ser, 12  (fev. 2001)

•Não contar com a compreensão  
humana, nem em si nem no semelhante.   
Ação Abnegada, 6  (abr. 2001)

•Preservar os impulsos cósmicos para  
a elevação.  Igualdade, 4  (mai. 2001)

•Suportar as correntes poderosas que vêm 
em auxílio da humanidade.   
Ação Abnegada, 10  (mai. 2001)

•Transformar-se em canal de impulsos  
espirituais.   
Ação Abnegada, 4  (mai. 2001)

•Não ter lar. Ter um lugar de pouso,  
mas não um domicílio.   
Governo de si, 1  (jun. 2001)

•Chamar as ovelhas pelo nome e  
conduzi-las à pastagem.   
Devoção Ardente, 1  (jul. 2001)

•Ser fonte de auxílio para o Plano de  
Resgate.  Ação Abnegada, 8  (ago. 2001)

•Advertir, mas sem retardar. / Golpear,  
se necessário, mas sem ferir.   
Governo de si, 7 e 8  (ago. 2001)

•Estar no lugar correto e colaborar  
com as Hierarquias.   
Entrega do Ser, 11  (out. 2001)

•Renunciar a interferir na evolução dos  
demais.  Cura, 10  (nov. 2001)

•Ter como única companhia a essência  
das estrelas mais distantes.   
Transcendência, 7  (nov. 2001)

•Nada temer, mas ser prudente.   
Governo de si, 11  (dez. 2001)

•Alargar limites e arrancar as rochas  
que não se aplainam por si.   
Entrega do Ser, 3  (jan. 2002)

•Na simplicidade, chegar à Essência.   
Entrega do Ser, 5  (jan. 2002)

•Expressar cerimonial e ritmo de maneira 
cada vez mais impessoal.   
Igualdade, 8  (fev. 2002)

•Estar totalmente disposto a  
transformar-se.  Igualdade, 5  (fev. 2002)

•Perceber a Grande Consciência.   
Igualdade, 6  (abr. 2002)

•Pelo serviço incondicional,  vivificar  
o núcleo interno dos sofredores.   
Ação Abnegada, 2  (abr. 2002)

•Desconfiar do consolo, amar o  
laborioso – 1ª parte   
Devoção Ardente, 4  (mai. 2002)

•Desconfiar do consolo, amar o  
laborioso – 2ª parte   
Devoção Ardente, 4  (mai. 2002)

•Tornar-se o curador do próprio ser.   
Cura, 7  (jun. 2002)

•Defender, mas sem gesticular,  
impassivelmente.  / Afirmar, mas sem  
se confundir e sem se envolver.   
Governo de si, 5 e 6  (jul. 2002)

•Despertar para o Universo que o próprio 
interior guarda.   
Igualdade, 1  (ago. 2002)

•Transcender a atuação do carma  
material.  Cura, 11  (out. 2002)

•Ser voz no deserto.   
Devoção Ardente, 11  (nov. 2002)

•Decidido, dirigir-se ao seu Destino.   
Transcendência, 2  (dez. 2002)

•Jamais retroceder.   
Igualdade, 10  (jan. 2003)

•Expressar a Vontade, mesmo nas fases 
de transição.   
Entrega do Ser, 2  (fev. 2003)

•Despertar o magnetismo interno.   
Ação Abnegada, 3  (abr. 2003)

•Conduzir-se estritamente pelo caminho  
da Verdade.  Cura, 1  (mai. 2003)

•Falar só o necessário.   
Devoção Ardente, 2  (jun. 2003)

•Lançar-se à vida, mas pouco  
fazer-se notar no cotidiano. / Cuidar 
atenciosamente, mas sem incomodar.   
Governo de si, 2 e 10  (jul. 2003)

•Reconhecer o impulso que leva à  
Realidade.  Entrega do Ser, 6  (ago. 2003)

•Assumir as energias dos centros  
primordiais.   
Ação Abnegada, 11  (out. 2003)

•Observar precisão impecável.   
Cura, 8  (nov. 2003)

•Preferir ser esquecido a ser tentado. / Ser 
exatamente conforme a própria  
pregação – 1ª parte   
Devoção Ardente, 5 e 10  (dez. 2003)

•Preferir ser esquecido a ser tentado. / Ser 
exatamente conforme a própria  
pregação – 2ª parte   
Devoção Ardente, 5 e 10  (dez. 2003)
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•Preferir ser esquecido a ser tentado. / Ser 
exatamente conforme a própria  
pregação – 3ª parte   
Devoção Ardente, 5 e 10  (dez. 2003)

•Ter compaixão, mas não deplorar.   
Governo de si, 4  (jan. 2004)

•Ponderar, mas sem mostrar fraqueza.   
Governo de si, 9  (jan. 2004)

•Nem se punir, nem manter  
autocompaixão nem autocomplacência.   
Entrega do Ser, 10  (fev. 2004)

•Ser portador da realidade imaterial.   
Igualdade, 11  (abr. 2004)

•Esquecer o caminho.   
Transcendência, 8  (mai. 2004)

•Assistir à revelação da própria existência.  
Ação Abnegada, 12  (jun. 2004)

•Ter a Sublime Neutralidade como  
permanente exercício.   
Cura, 12  (jul. 2004)

•Ter presente que, mesmo distribuindo  
os bens, mesmo profetizando, mesmo 
tendo fé, se não tiver caridade nada  
estará fazendo.   
Devoção Ardente, 9  (ago. 2004)

•Deixar crescer o Espírito, conscientemen-
te.   
Governo de si, 12  (out. 2004)

Série: BASES ESPIRITUAIS DE  
         FIGUEIRA

•Vida em signos cósmicos  (abr. 2000)

•As Terras do Sol (ago. 2000)

•A supranatureza e as  
Terras do Sol  (set. 2000)

•O cerimonial em Figueira e o  
sacerdócio  (jan. 2001)

•Oração, vigília e  
lava-pés  (jan. e mai. 2001)

•Trabalho, disciplina e cura interior em 
Figueira  (jun. 2001)

•Os hidratos no trabalho de cura em Fi-
gueira  (jul. 2001)

•A instrução interna e reflexões sobre  
Santa Teresa e o Conde de Saint  
Germain  (nov. e dez. 2001)

•A oração e o resgate em setores de Fi-
gueira  (dez. 2001 e jan. 2002)

•Figueira e o equilíbrio das  
pessoas  (jan. 2002)

•Trabalho com crianças e jovens em  
Figueira  (fev. 2002)

•O trabalho de Figueira nas horas de 
caos e as provas  (abr. 2002)

•Ecos de Figueira  (mai. 2002)

•O trabalho com a Sexta Hierarquia nos 
plantios  (jul. 2002)

•Vida simples nas Terras do Sol e nas  
Terras da Irmandade  (jul. 2002)

•Luzes de Figueira – silêncio, pesquisas, 
saúde e cura e devas  (jul. 2002)

•A Casa do Silêncio e a cura / Trabalho 
com mantras  (ago. e set. 2002)

•As cores na cura e a formação da nossa 
nave  (set. 2002)

•Nossa vida oculta   
(mantras e entidades)  (set. 2002)

•Hierarquias próximas a nós  (set. 2002)

•Terras do Sol, evolução humana e evolu-
ção superior  (out. 2002)

•Caminhos de vida e caminhos de  
cura  (nov. 2002)

•A importância do contato  
interno  (nov. 2002)

•Transformações interiores e trabalho  
com crianças  (dez. 2002)

•O trabalho das bases suprafísicas  
terrestres e extraterrestres e outras  
informações  (jan. 2003)

•Estudos, comportamento e  
Caminho Breve  (abr. 2003)

•O Núcleo Sohin e a visão espiritual do 
Abrigo  (abr. e mai. 2003)

•Centro espiritual e templo  (set. 2003)

•Uma visão dos propósitos de  
Figueira  (nov. 2003)

•Para construir a consciência  
grupal  (nov. 2003)

•Funções do Setor Plantios em  
Figueira  (dez. 2003)

•A humildade e trabalhos sobre nós  
mesmos  (mai. 2004)

•Dados sobre a nova Terra e a  
nova humanidade  (mai. 2004)

•Aos grupos de serviço, cura e  
mantras  (mai. 2004)

•Para viver a lei do serviço  (mai. 2004)

•A disciplina imperceptível e  
constante  (jun. 2004)

•Caminhos para a elevação da energia  
criativa – Parte 1  (jul. 2004)

•Caminhos para a elevação da energia  
criativa – Parte 2  (jul. 2004)

•A vez dos animais  (jul. 2004)

•A vez das crianças  (ago. 2004)

•Aos Núcleos e grupos de estudos de Fi-
gueira  (nov. 2004)

•Figueira e algumas tarefas de  
Fátima  (dez. 2004)

•Uma nova aurora  (mar. 2005)

•Chamados aos grupos  (mar. 2005)

•Os pioneiros do centro cerebral  
direito  (mar. 2005)

•Vida fraterna e consciência  
Figueira  (abr. 2005)

•Dádivas da Rede de Serviço  (mai. 2005)

•Figueira como Parque  (jul. 2005)

•Esta humanidade e as outras  (ago. 2005)

•Novas propostas de retiro em  
Figueira  (set. 2005)

Série: BASES PARA LEITURA  
         ESPIRITUAL

•Vários níveis de leitura  
espiritual  (jan. 2002)

•A energia que os livros  
trazem  (jan. 2002)

•História escrita nos  
espelhos – 1  (jan. 2002) 

•História escrita nos  
espelhos – 2  (jan. 2002)

•Segredos desvelados – 1   
Iberah e Anu Tea  (fev. 2002)

•Segredos desvelados – 2   
Iberah e Anu Tea  (fev. 2002)

•Segredos desvelados – 3   
Iberah e Anu Tea  (mar. 2002)

•O nascimento da humanidade  
futura  (mar. 2002)

•A criação  (Nos caminhos da  
energia)  (abr. 2002)

•O ressurgimento de  
Fátima – 1  (mai. 2002)

•O ressurgimento de  
Fátima – 2  (mai. 2002)

•Um livro sobre curadores  (jun. 2002)

•Os oceanos têm ouvidos  (jul. 2002) 

•Estímulos à vida interna  (Os oceanos  
têm ouvidos)  (jul. 2002)

•Novas luzes de Mirna Jad  (ago. 2002)

•Outros sinais – 1  (set. 2002)

•Outros sinais – 2  (set. 2002)

•Aurora, o centro planetário  (out. 2002)

•Considerações sobre ERKS, o mundo  
interno  (nov. 2002)

•A revelação que ERKS  
nos traz  (nov. 2002)

•Miz Tli Tlan e sua mensagem  (dez. 2002)

•O caminho da ação desinteressada   
(Do irreal ao Real)  (jan. 2003)

•A morte sem medo e sem  
culpa – 1  (fev. 2003)

•A morte sem medo e sem  
culpa – 2  (mar. 2003)

•A morte sem medo e sem  
culpa – 3  (mar. 2003)

•Tempo de retiro e tempo de  
vigília  (mar. 2003)

•Portas do cosmos  (abr. 2003)

•As chaves de ouro  (mai. 2003)

•Das lutas à paz  (jun. 2003)

•A voz de Amhaj  (jul. 2003)

•A cura da humanidade  (ago. 2003)

•Bases do mundo ardente  (set. 2003)

•Contatos com um monastério  
intraterreno  (out. 2003)

•A trajetória do fogo – 1  (nov. 2003)

•A trajetória do fogo – 2  (nov. 2003)

•Além do carma  (dez. 2003)
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•Caminhos para a cura  
interior  (jan. 2004)

•O visitante  (fev. 2004)

•A quinta raça  (mar. 2004)

•Encontro interno   
(A consciência-nave)  (abr. 2004)

•Hora de curar  (mai. 2004)

•Os Jardineiros do Espaço  (jun. 2004)

•O mistério da cruz na atual transição  
planetária  (jul. 2004)

•Sinais de contato  (ago. 2004)

•Novos sinais de contato – 1  (set. 2004)

•Novos sinais de contato – 2  (set. 2004)

•Novos sinais de contato – 3  (set. 2004)

•Niskalkat  (out. 2004)

•A hora do resgate  (nov. 2004)

•Confins do universo  (dez. 2004)

•Nossa vida nos sonhos  (jan. 2005)

•A Morada dos Elísios  (fev. 2005)

•Padrões de conduta para a nova huma-
nidade  (mar. 2005)

•Os números e a vida  (abr. 2005)

•O novo começo do mundo  (mai. 2005)

•Novos oráculos  (jun. 2005)

•A energia dos raios em nossa  
vida  (jul. 2005)

•Passos atuais  (ago. 2005)

•Toque divino  (set. 2005)

•Aos que despertam  (out. 2005)

•A nave de Noé  (nov. 2005)

Série: CAMINHO ESPIRITUAL

•Para quem está no caminho  
espiritual – 1  (dez. 2001 e jan. 2002)

•Para quem está no caminho  
espiritual – 2  (jan. 2002)

•Para quem está no caminho  
espiritual – 3  (jan. 2002)

•Para quem está no caminho  
espiritual – 4  (jan. 2002)

•Para quem está no caminho  
espiritual – 5  (jan. 2002)

Série: CONVERSAS
Palestras sob a forma de perguntas e  
respostas sobre temas atuais

Gravadas de 2001 a 2003

•Conversas com Trigueirinho nº 41,  
nº 56, nº 109, nº 111, nº 112,  
nº 113, nº 114, nº 115, nº 116,  
nº 117, nº 118, nº 119, nº 120,  
nº 121, nº 122, nº 123, nº 124,  
nº 125, nº 126, nº 127, nº 128,  
nº 129, nº 130, nº 131, nº 132,  
nº 133, nº 134, nº 135, nº 136, 
nº 137, nº 138, nº 139, nº 140, 
nº 141, nº 142, nº 143, nº 144, 
nº 145, nº 146, nº 147, nº 148, 
nº 149, nº 150, nº 151, nº 152, 
nº 153, nº 154, nº 155, nº 156, 
nº 157, nº 158, nº 159, nº 160 
nº 161, nº 162, nº 163, nº 164, 

nº 165, nº 166, nº 167, nº 168, 
nº 169, nº 170, nº 171, nº 172, 
nº 173  

Gravadas em 2004

•Conversas com Trigueirinho nº 174  
nº 175, nº 177, nº 178, nº 182,  
nº 191, nº 215, nº 229, nº 230,  
nº 231, nº 232, nº 233, nº 234,  
nº 235, nº 236, nº 237, nº 238,  
nº 239, nº 240, nº 241, nº 242,  
nº 243, nº 244, nº 245, nº 246,  
nº 247, nº 248, nº 249, nº 250,  
nº 251, nº 252, nº 253, nº 254,  
nº 255, nº 256, nº 257, nº 258,  
nº 259, nº 260, nº 261, nº 262

Gravadas em 2005

•Conversas com Trigueirinho nº 263,  
nº 264, nº 265, nº 266, nº 267,  
nº 268, nº 269, nº 270, nº 271,  
nº 272, nº 273, nº 274, nº 275,  
nº 276, nº 277, nº 278, nº 279,  
nº 280, nº 281, nº 286, nº 323

Série: ENERGIA SOHIN
A energia curadora em um dos seus aspectos 
mais ativos nesta época

•Trabalho cármico no  
Núcleo Sohin / Cultivar a presença  
do mundo interior  (mar. 2001)

•Nossas relações com o  
Núcleo Sohin  (mai. e nov. 2001)

•Processos futuros de cura  (mar. 2004)

•Transformações por intermédio  
de Sohin  (abr. 2004)

Série: ESTUDOS SOBRE AS  
         LINHAGENS DAS MÔNADAS

•Guerreiros  (mar. 2001)

•Reflexões sobre as linhagens  
hierárquicas  (set. e out. 2001)

•Contemplativos e curadores  (jun. 2002)

•Instrutores  (jun. 2002)

Série: GRUPOS DE SINTONIA

•Impulsos internos: mantras e  
cânticos / Práticas de ajuda  (mar. 2001)

•Prática de mantras em grupo  (abr. 2001)

•Corpo grupal e ciclos  (jul. 2002)

•Rede de Espelhos  (abr. 2005)

Série: HARMONIA

•Caminhos em busca da  
harmonia – 1  (nov. 2003)

•Caminhos em busca da  
harmonia – 2  (nov. 2003)

Série: MEDICINA

•Aos médicos e terapeutas  (dez. 2002)

•Elementos de cura  (dez. 2002)

•O sentido espiritual dos medicamentos  
criados em Figueira  (jan. 2003)

•Medicina e força de vida  
universal – 1ª parte  (jan. 2004)

•Medicina e força de vida  
universal – 2ª parte  (jan. 2004)

•Contar com a energia de  
cura  (jan. 2004)

•Diagnósticos e depressão  (jun. 2004)

•Fontes de energia e a cura de algumas 
doenças  (jun. 2004)

•Alopatia e Homeopatia  (out. 2004)

•Câncer, sistema nervoso e  
glândulas  (dez. 2004)

•As leis da cura – 1ª parte  (jul. 2005)

•As leis da cura – 2ª parte  (jul. 2005)

•As leis da cura – 3ª parte  (ago. 2005)

•As leis da cura – 4ª parte  (out. 2005)

Série: MONASTÉRIO
Diferentes níveis e nuanças da cons ciên cia 
monástica em nossos dias

•Leitura espiritual e monastério  (mai. 
2000)

•As raças humanas, o novo código gené-
tico e os Atributos do  
Monastério  (dez. 2001)

•Os sete grupos de Atributos do  
Monastério e seus valores  (dez. 2001)

Série: NOVAS VIAS SUPRATERRES-
TRES

•Novas vias supraterrestres – 1  (set. 2004)

•Novas vias supraterrestres – 2  (set. 2004)

•Novas vias supraterrestres – 3  (set. 2004)

•Novas vias supraterrestres – 4  (set. 2004)

Série: O MUNDO ARDENTE

•O mundo ardente – 1  (set. 2003)

•O mundo ardente – 2  (set. 2003)

•O mundo ardente – 3  (set. 2003)

•O mundo ardente – 4  (set. 2003)

Série: ODONTOLOGIA

•Cura profunda  (mai. 2001)

Série: OS ESSÊNIOS

•A vida dos essênios  (fev. 1989)

•Consciência essênia no  
grupo  (ago. 2003)

Série: OS SONHOS

•A importância de sonhar  (jan. 1985)

•A aventura da noite  (jan. 1985)

•Conseqüências dos sonhos  (jan. 1985)

•O sagrado sono profundo e alguns  
sonhos  (mar. 1985)

•Para compreender os sonhos  
normais  (mar. 1985)

•Trabalhos através dos sonhos  (mar. 1985)

•Sonhos evoluídos  (mar. 1985)

•Ensinamentos através dos  
sonhos  (mai. 1985)
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•Prosseguindo em Anu Tea  (out. 2002)

•Aurora e o desenvolvimento  
da fé  (out. 2002)

•Ritmos humanos e ritmos  
monásticos  (out. 2002)

•O novo código genético, essa  
presença  (out. 2002)

•A luz que permeia a matéria  (out. 2002)

•Simplificar e elevar a vida  (nov. 2002)

•Nossos sentidos e nossas  
polaridades  (nov. 2002)

•Consciência monástica e  
saúde  (dez. 2002)

•Clarividência, memória e outros  
temas  (dez. 2002)

•Trabalho no Labirinto e estudo de  
livros  (nov. e dez. 2002)

•Os medos  (dez. 2002)

•Quando se vive a noite  
interior  (dez. 2002)

•Como os símbolos nos ensinam / Alcoo-
lismo e curas pela química  
oculta  (jan. 2003)

•A evolução da mente, do corpo e  
do sofrimento e reflexões sobre  
Iniciação  (fev. 2003)

•Da confissão à paz  (fev. 2003)

•A Terra sagrada e outras  
reflexões  (fev. 2003)

•Nós e o Plano Evolutivo  (mar. 2003)

•Oração, reencarnação e repetição de  
experiências  (mar. 2003)

•Sobre a ilusão e sobre o  
resgate  (mar. 2003)

•Luzes sobre o trabalho  
espiritual  (abr. 2003)

•Níveis de ensinamento  (mai. 2003)

•Cura da insatisfação e outras  
reflexões  (mai. 2003)

•A culpa e outras questões  (jun. 2003)

•Sermos os raios – parte 1 / Sermos os  
raios – parte 2  (jun. 2003)

•Colaboração e consciência  
grupal  (jun. 2003)

•Da morte à vida criativa  (jun. 2003)

•Aos orantes – 1  (jul. 2003)

•Aos orantes – 2  (jul. 2003)

•Somos parte do cosmos  (ago. 2003)

•O caminho para coligações  
internas  (ago. 2003)

•A subida da montanha  (ago. 2003)

•Sonhos, estados de ânimo,  
impessoalidade  (set. 2003)

•Terapia e terapeutas  (set. 2003)

•O místico prático  (set. 2003)

•Seres intraterrenos e nações  (out. 2003)

•Recordando conhecimentos:   
Miz Tli Tlan, o Centro do  
Propósito  (out. 2003)

•Recordando conhecimentos:   
Erks e Mirna Jad  (out. 2003)

•Unidade mental e energia divina em  
um grupo  (out. 2003)

•Mente, consciência,  
biografias  (out. 2003)

•Estados psicológicos e estados  
da alma  (out. 2003)

•Uma nova visão de mônada  (nov. 2003)

•Adaptabilidade  (nov. 2003)

•Perguntas, poder,  
Hierarquias  (nov. 2003)

•Relacionamentos individuais e  
grupais corretos  (dez. 2003)

•Nós e os animais  (jan. 2004)

•Ajustes de idéias  (fev. 2004)

•Desejos, poder e opções  (fev. 2004)

•Outra visão de certa história  (fev. 2004)

•Posições de vida  (fev. 2004)

•Nuanças do serviço grupal  (mar. 2004)

•Profecias e trabalhos atuais do  
homem  (mar. 2004)

•Em contato com o espaço  (mar. 2004)

•Miz Tli Tlan, Samana e  
consciência-nave  (abr. 2004)

•Rumo à alegria nas tarefas  (abr. 2004)

•O trabalho com as nossas  
vibrações  (abr. 2004)

•Elevadas consciências e  
justiça  (mai. 2004)

•O planeta Terra e diferentes níveis  
de leis  (mai. 2004)

•O reino animal, um estado de  
consciência  (jun. 2004)

•Sintonias  (jul. 2004)

•Sementes espirituais para o  
bem comum  (jul. 2004)

•A alma do mundo e outros  
temas  (ago. 2004)

•A luz da magia branca  (set. 2004)

•A vida, uma mudança  
contínua  (out. 2004)

•A necessidade de cura  
interior  (nov. 2004)

•Algo está acontecendo  (nov. 2004)

•Almas, Espírito Santo e  
mônadas  (dez. 2004)

•O anjo de Fátima  (dez. 2004)

•A época da onda gigantesca  (jan. 2005)

•Como compreender os desastres  
planetários  (jan. 2005)

•Curadores e ajuda das naves  (abr. 2005)

•A senda dos santos  (jul. 2005)

•A transmutação do Logos da  
Terra  (jul. 2005)

•Química na ciência e alquimia  
na vida  (jul. 2005)

•Chaves do saber  (ago. 2005)

•Mais luz sobre o estudo dos  
raios  (set. 2005)

Série: SÍNTESE DOS ATRIBUTOS  
         DO MONASTÉRIO

•Considerações sobre Entrega do  
Ser  (nov. 2004)

•Considerações sobre  
Igualdade  (dez. 2004)

•Considerações sobre  
Transcendência  (jan. 2005)

•Considerações sobre Ação  
Abnegada  (fev. 2005)

•Considerações sobre Cura  (abr. 2005)

•Considerações sobre Devoção  
Ardente  (mai. 2005)

•Considerações sobre Governo de  
Si  (jun. 2005)

Série: SONS DA VIDA

•Sons da vida – 1  (set. 2001)

•Sons da vida – 2  (set. 2001)

•Sons da vida – 3  (set. 2001)

•Sons da vida – 4  (set. 2001)

Série: TEMAS ESPECIAIS

•Temas especiais para  
estudo – 1  (ago. 2004)

•Temas especiais para  
estudo – 2  (out. 2004)

•Temas especiais para  
estudo – 3  (fev. 2005)

Série: TRABALHADORES SUTIS

Os construtores que não têm corpo físico e 
criam as formas segundo o Plano Evolutivo

•Sétimo raio e devas  (ago. 2003)

•Elementais e devas  (ago. 2003)

Série: VERDADE

•Novos contatos com a  
verdade – 1  (set. 2004)

•Novos contatos com a  
verdade – 2  (nov. 2004)

Série: VIAS SUPRATERRESTRES

•Vias supraterrestres – 1  (mar. 2004)

•Vias supraterrestres – 2  (mar. 2004)

•Vias supraterrestres – 3  (mar. 2004)

•Vias supraterrestres – 4  (mar. 2004)
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Ana Primavesi é engenheira agrônoma formada pela Universidade Rural de Viena e 
Ph.D. em ciências agronômicas. Dá cursos, conferências e consultoria em muitas partes do 
mundo sobre agro-ecologia e correto manejo da terra. Autora de dez livros, publicou tam-
bém dezenas de trabalhos científicos e centenas de artigos técnicos em revistas especia-
lizadas nacionais e internacionais. Presta colaboração altruísta a Figueira para o despertar 
de uma ampla consciência ambiental.

Série: SOLO VIVO

•Amorosos sinais de alerta  (abr. 2005)

•Biodiversidade e solo vivo  (abr. 2005)

•Para cada solo um sistema de  
cultivo  (abr. 2005)

Série: FORÇAS CRIADORAS

•Contato com as Hierarquias  
criadoras  (jul. 2002)

•A Hierarquia Kajih e o reino  
vegetal  (ago. 2002)

•A linguagem dos deuses  (ago. 2002)

•O ser humano na criação  (set. 2002)

•Os animais, a Hierarquia Kajih e  
nós  (out. 2002)

Série: JARDINEIROS DO  
         ESPAÇO

•Nós e os Jardineiros do  
Espaço  (jun. 2004)

•Portadores da luz estelar  (jul. 2004)

Série: LINHAGENS  
         HIERÁRQUICAS EM FITAS CASSETE

•As sete linhagens  (ago. 2001) 

•Espelhos – O manto de Luz  (ago. 2001) 

•Sacerdotes – Leis superiores em  
ação  (set. 2001) 

•Contemplativos – Caminho da transcen-
dência  (out. 2001) 

•Guerreiros – A proteção sutil  (out. 2001) 

•Curadores – Vida em  
ascensão  (nov. 2001) 

•Instrutores – Escola infinita  (nov. 2001)

•Governantes – A nova  
consciência  (dez. 2001)

Série: PASSAGENS  
         INTERDIMENSIONAIS

•Acesso a outras dimensões  (jun. 2003)

•Mundos invisíveis  (jun. 2003)

Série: REFLEXÕES

•Como atrair ajuda do Alto  (jun. 2002)

•Graça infinita  (fev. 2003)

•A face oculta da palavra  (mai. 2003)

•Na senda dos Nagas  (mai. 2003)

•Aurora em nossa vida  (jul. 2003)

•Que reine o Bem  (ago. 2003)

•A cura do medo  (nov. 2003)

•A cura e a mutação da Terra  (nov. 2003)

•Ajudas suprafísicas  (nov. 2003)

•Vencer a si mesmo  (fev. 2004)

•Polaridades  (mar. 2004)

•Sintonia interna: nossa resposta ao  
Chamado  (mar. 2004)

•Mensagem para estes  
tempos  (mar. 2004)

•A linguagem eterna dos  
símbolos  (abr. 2004)

•A paz e o ser  (abr. 2004)

•Fogo que transforma a vida  (mai. 2004)

•Cooperação e serviço: uma lição de  
vida  (jun. 2004)

•A circulação da energia  (jul. 2004)

•Aura, um campo magnético  (ago. 2004)

•Interações sutis em um grupo  (set. 2004)

•Vida em comunidade, vida criativa  
e vida espiritual  (set. 2004)

•O que os números nos dizem  (out. 2004)

•As quatro etapas da nossa  
evolução  (out. 2004)

•Votos internos  (nov. 2004)

•Ciclos da vida  (jan. 2005)

•Como superar as crises  (jan. 2005)

•O toque da Instrução  (fev. 2005)

•Para compreender os  
símbolos  (abr. 2005)

•Onde devemos estar?  (jun. 2005)

•A liberdade interior  (jun. 2005)

•Cura e determinação  (jul. 2005)

•No caminho da neutralidade  (ago. 2005)

•Como ser instrumento da luz  (ago. 2005)

•Hora de despertar  (ago. 2005)

•A face oculta dos mantras  (set. 2005)

Série: VIDA EM MIRNA JAD

•Nos templos de cura  (fev. 2005)

•Mirna Jad, caminho do  
espírito  (fev. 2005)

•Um mantra de Mirna Jad  (mar. e abr. 2005)

•Sob a luz de Mirna Jad  (mar. 2005)

•Hierarquias de Mirna Jad  (mar. 2005)

•Mirna Jad e o plano evolutivo  (abr. 2005)

•Mirna Jad e o novo sistema  
energético  (abr. 2005)

Série: TEMPOS DE EMERGÊNCIA

•A transformação da nossa aura  (jul. 2005)

•A superação do sofrimento  (set. 2005)

•Para fortalecer a vontade  (out. 2005)

•Acontecimentos críticos e cura  
profunda  (out. 2005)

•Sobreviver ao caos  (out. 2005)

•Visões e experiências sutis  (nov. 2005)

Ana  Pr imaves i

A r tu r
Desde 1981 Artur se dedica integralmente ao trabalho grupal evolutivo que agora se expressa em Figueira. No início encarregou-se 

das gravações e edições das palestras de Trigueirinho. À medida que o trabalho grupal se ampliou, foi levado a cuidar de outros setores 
e hoje é o responsável pelo Coral de Figueira, além de ser membro do Conselho e da equipe de coordenação. Nas palestras que ele 
próprio passou a proferir, compartilha seus conhecimentos sobre energia e sua devoção às Hierarquias espirituais que zelam pela Terra e 
pela humanidade. 

Série: ESTUDOS COM CAROL  
          PARRISH

•How Humanity Is Responding to the  
Incoming Energies   
Como a humanidade está respondendo  
às novas energias  (dez. 2004)

•Near-Death Experiences   
Experiências de quase morte  (dez. 2004)

Fundadora da Sparrow Hawk Village e responsável pelo Sancta Sophia Seminary em 
Oklahoma, USA, Carol Parrish exerce também atividade internacional de conferencista e 
escritora. Em seus livros revela algumas de suas experiências espirituais: The New Age 
Handbook on Death and Dying, Messengers of Hope, The Book of Rituals-Personal and 
Planetary Transformation, The New Dictionary of Spiritual Thought. A gravação de suas pa-
lestras feitas em Figueira com tradução ao vivo para o português tem sido fonte de ins-
piração para muitos.

Caro l  Par r i sh

Algumas dessas gravações existem também com tradução simultânea para o inglês.
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Série: ESTUDOS COM MORRIS

•O uso correto do tempo  (abr. 2004)

•Sobre livre-arbítrio e  
liberdade  (ago. 2005)

Como membro do Conselho de Figueira, Morris colabora nos estudos reflexi-
vos e no setor administrativo. Manifesta, tanto nas tarefas quando na fala, pro-
funda capacidade de observação e síntese. Apresenta-nos chaves para a execu-
ção bem ordenada das atividades. Afirma que "a liberdade começa quando bus-
camos ficar livres de nós mesmos", dando-nos assim idéia de como trilha seus 
caminhos e desenvolve seus temas.

Morr i s

Série: ESTUDOS COM SAMUEL

•Seres alados — 1  (mai. 2003)

•Seres alados — 2  (jun. 2003)

•As crianças índigo — 1  (ago. 2003)*
•As crianças índigo — 2  (ago. 2003)*
  *Também com tradução simultânea  

 para o espanhol

Samuel formou-se em Psicologia pelo Centro de Estudos Superiores de Mace ió. Em 
Figueira é membro da equipe de coordenação geral e desempenha tarefas em 
prol da união do ser humano com a Natureza e da conscientização sobre o servi-
ço a prestar aos reinos. Atende no Setor Saúde e Cura e vem aperfeiçoando-se 
em Medicina Chinesa e Acupuntura. Periodicamente viaja por países da América 
Latina para encontros com grupos dedicados à meta espiritual.

Samuel

Série: ESTUDOS COM YATRI

•Solidariedade  (dez. 2004)

•Coordenação — Um elo na corrente 
evolutiva  (fev. 2005)

•O sentido espiritual de uma  
Rede de Serviço  (jun. 2005)

Yatri é graduada em Sociologia e Bem-Estar Social, M.A. e Ph.D. em Educação. Asses-
sorou comunidades de base em favelas do Rio de Janeiro e áreas rurais do Nordeste. Foi 
consultora de entidades internacionais de serviço social e desenvolvimento. Publicou livros 
e artigos sobre ação social e promoção humana. Integrante do Conselho de Figueira, de-
dica-se hoje à coordenação da Rede de Serviço, bem como às traduções para o inglês da 
obra de Trigueirinho.

Ya t r i

Série: ESTUDOS COM HELOÍSA

•A evolução dos  
relacionamentos  (mai. 2005)

•A experiência da dor  (ago. 2005)

Heloísa é psicóloga graduada pela Universidade de São Marcos, em São Paulo. Inte-
grante do Conselho de Figueira e responsável pela organização de grupos de estudos e 
pela difusão das publicações de Figueira no Brasil e no exterior. Nas palestras que profere 
reflete sua grande disponibilidade para trazer mais luz sobre as crises e as provas do cami-
nho espiritual.

Helo í sa

Série: ESTUDOS COM DRA. MARIA  
         DE FÁTIMA PIMENTA

•Uma conversa sobre  
Urinoterapia  (mai. 2004)

•Informações sobre Hidroterapia  (jul. 2004)

•A busca de uma vida sã  (mar. 2005)

A Dra. Maria de Fátima Pimenta formou-se em Medicina pela UFMG. Em sua prática 
engloba estudos de Medicina Psicossomática. Estagiou com o Dr. Atom Inoue no Hospital 
Natural da Nicarágua. Na Alemanha especializou-se em Hidroterapia segundo o modelo 
Kneipp. Presidiu a 3ª Conferência Mundial de Urinoterapia, realizada no Brasil em 2003. 
Consegue transmitir com simplicidade sua visão do que vem a ser a saúde e de como 
alcan çá-la.

Dra .  Mar ia  de  Fá t ima P imenta

Série: ESTUDOS COM CLEMENTE

•Alimentos — Um convite à  
simplicidade  (abr. 2004)

•Indagações sobre cura  (mai. e ago. 2004)

•A propósito do câncer  (nov. 2004)

•Forças purificadoras em ato  (dez. 2004)

•A ciência da morte  (fev. 2005)

•A busca da imunidade  (jul. 2005)

•Curas pela observação do  
universo  (ago. 2005)

Clemente é médico graduado pela UFMG. Recebeu formação básica em Medicina 
Antroposófica em São Paulo e, nessa linha, especializou-se na Alemanha e Suíça. Em Fi-
gueira realiza trabalhos grupais no campo da saúde e da cura. A partir dos fundamentos 
absorvidos nos primeiros anos de sua trajetória, criou intuitivamente métodos próprios na 
atividade clínica e em pesquisas de novos medicamentos e tera pêuticas, conforme des creve 
em seus livros, da Editora Pensamento. Clemente também se dedica à regeneração do 
solo como meio de expressar amor à Natureza e responsabi lidade ambiental.

Clemente  (Dr.  José  Mar ia  Campos )

O Coral de Figueira apresenta cânticos para a elevação da consciência. Criados por 
membros do grupo sob a inspiração de livros de Trigueirinho, esses cânticos podem auxi liar 
a transformação e cura dos que estejam receptivos à sua mensagem. 

•Mensagem de cura  (jun. 2003)

Cora l  de  F igue i ra
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V i d a  E m  F i g u E i r a

ESTUDOS

As condições especiais do caminho espiritual nesta época, novos 

aspectos da consciência, a participação do ser humano na cura e no 

reequilíbrio planetário, sua reintegração nas leis da harmonia, as 

etapas futuras do seu desenvolvimento.

Trigueirinho
17h quartas-feiras e sábados

11h30 domingos 

Clemente, Samuel, Yatri e outros colaboradores
6h quartas-feiras

Artur
6h sextas-feiras (1ª e 3ª do mês)

9h vigílias mensais

REUNIÃO DO MONASTÉRIO
Oferece-se no segundo fim de semana do mês, exceto em março e 

setembro, uma oportunidade de maior conexão com a realida-

de interna: a reunião do Monastério. As atividades práticas e os 

estudos desses dias dirigem-se em especial à compreensão das 

leis espiri tuais, das virtudes e dos dons que podem desabrochar 

em nós. O Monastério em Figueira é um estado de consciência e 

não uma instituição formal.

Veja no calendário (página 12) os temas de estudo programados 

para essas reuniões em 2006.

VIGÍLIA MENSAL

A última quarta-feira do mês é dedicada ao silêncio e à reflexão. A 

reunião da manhã, coordenada por Artur, ajuda a estabelecer no 

gru po a receptividade ao aprofundamento interior. À tarde Triguei-

rinho trata dos temas de seus livros. Ressalta os aspectos importan-

tes da instrução neles contida e instiga os participantes a escalar 

patamares superiores. Próximos livros a serem estudados:

J a n e i r o   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Hora de CresCer InterIormente – o mIto  

                                        de HérCules Hoje

F e v e r e i r o   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Paz Interna em temPos CrítICos

M a r ç o   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  a luz dentro de tI

a b r i l   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  VIagem Por mundos sutIs

M a i o   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Portal Para um reIno

J u n h o   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  mensagens Para uma VIda de HarmonIa

J u l h o    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Ventos do esPírIto

a g o s t o   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  glossárIo esotérICo

s e t e M b r o    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  não estamos sós

o u t u b r o   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  CamInHo sem sombras

n o v e M b r o    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  enContros Com a Paz

D e z e M b r o   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  o enContro do temPlo

É pela prática do serviço altruísta que o ensinamento mais profundo  
encontra vias para fluir através de nós.

Ritmos especiais
Um número cada vez maior de almas busca, hoje, reconhecer 

a verdadeira razão de sua existência na Terra. Vão desco-

brindo que a realidade material não passa de um meio para levá-las 

a níveis de cons ciência mais abrangentes e unem-se para caminhar 

nessa direção. São almas como essas que compõem e sustentam a 

expressão externa de Figueira, centro que oferece inúmeras opor-

tunidades de aprofundamento espiritual.

Há em Figueira uma atmosfera adequada para a ancora gem da 

energia das almas. Ao participar dos seus ritmos diários cada um 

dos presentes é estimulado a firmar sua sintonia com o Alto, 

a deixar brotar no coração o verdadeiro sentido de fraternidade, a 

servir aos reinos da natureza e a prestar a necessária ajuda nestes 

tempos de tão grave desequilíbrio planetário.

Na programação de Figueira há não apenas estudos várias ve-

zes por semana e momentos de especial fortalecimento da sinto-

nia com o mundo interno, mas também atividades práticas coe-

rentes.

Faz parte da programação um encontro mensal para entoar 

mantras ao nascer do sol, e também retiros individuais e grupais no 

outono e na primavera. Uma vigília é há dez anos mantida dia e 

noite por planto nistas que se alternam a cada duas horas em oração 

silenciosa. Realiza-se num belo bosque de eucaliptos e abre espaço 

para o contato estável com os níveis sublimes da vida. Caminhadas 

no Labirinto, bem como o sono e o banho ao ar livre em meio à 

natureza, são ofertados aos que querem auxílio especial para chegar 

à paz e ao equilíbrio. A última quarta-feira do mês é toda dedicada 

ao silêncio, à oração e à reflexão sobre os livros de Trigueirinho.

Nas atividades práticas as almas manifestam sua vocação de 

doar-se. Os diversos setores de Figueira, inspirados pela Hierar-

quia espiritual e impulsionados por uma energia que flui incessan-

temente, estão em contínua expansão. Nos encontros de fins de 

semana suas metas se atua lizam e novos colaboradores são sempre 

bem-vindos. Há muito o que fazer, e cada um que se aproxima 

enriquece a expressão do conjunto.
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 1 Aquele que segue o chamado  
do céu move-se com devoção.  
I Ching

 2 Se tens medo ou dúvida,  
ainda não estás pronto  
para a liberdade.  
Trigueirinho 

 3 O homem irá descobrindo as  
maravilhas do cosmos à medida 
que se desapegar das coisas  
puramente materiais.  
Trigueirinho 

 4 É a energia de regiões sublimes  
do cosmos que nutre a existência 
nos níveis concretos.  
Trigueirinho 

 5 O homem superior não se aflige 
quando está só e não se deixa  
abater quando deve renunciar  
ao mundo.  
I Ching

 6 Aceitar a ambição com tudo o  
que ela representa é o mesmo  
que aceitar o padrão de vida  
que gera o conflito, a confusão  
e a dor.  
Krishnamurti

 7 Neste caminho é preciso  
caminhar sempre para chegar,  
ou seja, ir sempre suprimindo  
os quereres e não os sustentando;  
e, se não se chega a suprimi-los 
todos,  
não se acaba de chegar.  
São João da Cruz

 8 Nega os teus desejos e encontrarás 
o que deseja o teu coração; como 
sabes se o teu apetite é conforme a 
Deus?  
São João da Cruz

 9 Deve-se ser correto e estar  
completamente isento de  
motivação egoísta.  
I Ching 

10 A comunicação espiritual com 
aqueles que já estão desapegados 
de tudo é de enorme proveito para  
conhecermos a nós mesmos.  
Teresa de Ávila

11 O trabalho evolutivo equilibra:  
ao materialista traz o imaterial;  
aos místicos imaturos, a realidade  
concreta.  
Trigueirinho

12 Atividades práticas são tão  
necessárias quanto disposição  
ao recolhimento.  
Trigueirinho

13 Qualquer coisa que você faça,  
faça-a sempre cuidadosamente.  
A Mãe 

14 O trabalho cura a mente habituada  
a devaneios e fantasias, levando-a  
ao exercício da concentração.  
Trigueirinho

15 Por meio de uma única ação  
realizam-se os frutos de uma  
centena de pensamentos.  
Confúcio

16 A cooperação também ensinará  
a unidade.  
Agni Yoga

17 Tanto quanto o homem não faça  
a outro aquilo que não gostaria  
que lhe fizessem, tudo caminhará 
bem  
no mundo.  
Dr. Inman

18 O amor ao próximo comove  
o coração de Deus.  
Padre Pio

19 Só existe amor quando não há  
nenhuma forma de utilização  
nem dependência.  
Krishnamurti

20 É preciso amor puro, livre  
de emocionalismo, para perceber  
na grande dor e sofrimento da  
humanidade a sua oportunidade  
de crescimento e libertação.  
Trigueirinho

21 O mal é inerente à matéria  
separada do espírito.  
Helena Blavatsky

22 Existirá o conflito enquanto  
existir a ambição com seu  
velado e implacável espírito  
de competição.  
Krishnamurti

23 Ambição, tradição e desejo  
de poder trarão à tona as formas  
erradas de viver.  
Krishnamurti

24 O pensamento se agita em  
inquieto vaivém. Isso indica  
que ainda não se alcançou  
uma luz clara.  
I Ching

25 Os contentamentos, quando  
são de Deus, vêm carregados de 
amor e fortaleza para podermos 
caminhar sem trabalho e ir cres-
cendo em virtude  
e boas obras.  
Teresa de Ávila 

26 Criemos as formas de luz.  
Não nos preocupemos com  
a sua escassez, mas que seja gran-
de  
o potencial.  
Helena Roerich 

27 Somos medidos pela nossa luz. 
D.K., o Tibetano

28 O poente traz mais luz que  
o alvorecer.  
Trigueirinho

29 Se não houver mudança em  
nossa consciência hoje,  
não haverá mudança em nossa  
experiência externa amanhã.  
Joel Goldsmith

30 Na consciência estão contidos  
tanto o poder quanto todas  
as armas da vitória. 
Agni Yoga

31 O sentido de responsabilidade  
é o princípio da Sabedoria.  
Helena Blavatsky



P E n s a m E n t o s  d i á r i o s

EncartE de Figueira nº 10

fevereiro 2006

 1 As qualidades do corpo mental 
pensante do ser humano  
servem-lhe de base para a  
formulação de uma idéia, mas  
a centelha da compreensão  
é superior a elas.  
Trigueirinho

 2 Pela receptividade ao ensinamento 
superior, muitos encontraram  
o caminho da Câmara do  
Conhecimento para a Câmara  
da Sabedoria.  
D.K., o Tibetano

 3 O Ensinamento da vida é  
incessantemente derramado  
sobre a Terra em todos os tempos.  
Agni Yoga

 4 Em mundos mais avançados  
que a Terra, a harmonia é um 
princípio ativo, uma freqüência  
vibratória elevada que permeia  
a vida como um todo.  
Trigueirinho

 5 Quando a harmonia e a ordem 
interior emergirem no coração, 
viveremos realidade bem  
diferente da que a Terra nos  
apresenta hoje.  
Trigueirinho

 6 A nota cósmica satura  
ardentemente o espaço. Pode  
comungar direto com o coração. 
Agni Yoga

 7 A não-violência veio para o meio 
dos homens e viverá. É o arauto  
da paz mundial.  
Gandhi

 8 Mais vale prosseguir entre  
percalços que se deixar perder  
em cômodas paragens.  
Trigueirinho

 9 A gratidão, mesmo nos  
momentos de crise, é o farol  
que faz divisarem-se os  
diferentes rumos.  
Trigueirinho

10 No fracasso, assim como no 
sucesso, a Graça do Divino  
está sempre presente. 
A Mãe

11 O homem superior é cauteloso ao 
diferenciar as coisas, para que 
cada uma ocupe o lugar que lhe é 
próprio.  
I Ching

12 Quando se torna mais consciente,  
o homem reconhece que não  
pode contar com os corpos  
materiais como apoio  
ao processo evolutivo.  
Trigueirinho

13 Ao lado do caos sempre existe 
ordem e ao lado de uma força 
negativa sempre há outra,  
construtiva e evolutiva.  
Trigueirinho

14 Não rebaixemos onde for  
possível exaltar.  
Agni Yoga

15 À medida que a pessoa dá  
os passos correspondentes  
aos seus padrões internos, novas  
indicações lhe vão sendo  
transmitidas para atuar  
corretamente.  
Trigueirinho

16 Se a humanidade admitiu  
outrora uma verdade e depois,  
na cegueira de seu orgulho, a  
negou, voltar a compreendê-la é  
um passo à frente, não para trás.  
Helena Blavatsky

17 É atrevimento muito grande  
querer eu escolher caminho para 
mim, não sabendo qual o que mais 
me convém. É melhor deixar o 
Senhor, 
 que me conhece, levar-me pelo 
que  
convém, a fim de se cumprir  
toda a sua vontade. 
Teresa de Ávila

18 Não nos desvirtuemos, não  
percamos a nossa razão de ser!  
Padre Pio

19 Hoje não necessitamos entrar em 
estados alterados para o contato 
consciente com a realidade 
suprafísica.  
Trigueirinho

20 Para começar a viver no plano 
mental superior, o homem tem  
de acreditar que esse estado  
de ser é possível. 
Grupo X-7

21 As explicações podem secionar  
o que é único, separar o que  
é unido, obscurecer o que é 
translúcido. Mas o silêncio,  
este conduz o ser pelos  
Portais da Revelação.  
Trigueirinho

22 Uma coisa é o silêncio  
mecânico, outra é o  
silêncio no vazio.  
Krishnamurti

23 Na dimensão interior o ego não 
existe, nela reina o eterno agora.  
Trigueirinho

24 A compreensão está sempre  
no presente, jamais no amanhã;  
é agora ou nunca. O que existe  
é o presente.  
Krishnamurti

25 O Templo de Deus está no  
interior da alma.  
Yogananda

26 Poucos são os que permitem  
à alma assumir a condução de  
seus passos.  
Trigueirinho

27 Nestes momentos finais  
e caóticos, necessitamos de muito 
mais ajuda e clareza nos níveis 
internos  
da vida do que nas atividades 
diárias.  
Trigueirinho

28 Ponhamo-nos em Suas mãos  
para que seja feita a Sua vontade 
em nós e não poderemos errar se 
permanecermos nisso com  
determinação.  
Teresa de Ávila



P E n s a m E n t o s  d i á r i o s

de Figueira EncartEnº 10

março 2006

 1 A palavra morte é, depois da 
palavra amor, a mais mal  
compreendida e a mais mal  
empregada na linguagem comum.  
Paul Brunton

 2 Nada perece; a morte não é  
destruição caótica, mas somente 
mutação e transformação das 
coisas.  
Papiro do Egito

 3 É essencial aderir ao que 
transcende a corporeidade  
e tem raízes no centro do universo.  
Trigueirinho

 4 Nascemos num grande mistério  
e desaparecemos num mistério  
ainda maior.  
Paul Brunton

 5 O caminho evolutivo conduz  
a estados ainda misteriosos para  
a mente humana atual.  
Trigueirinho

 6 Problemas são criações da  
mente e precisam do tempo  
para sobreviver. Não podem  
sobreviver na realidade  
do Agora.  
Eckhart Tolle

 7 Agora é necessário ao homem 
aceitar que é um ser capaz de 
conhecimento supraconsciente ou 
supranatural.  
Grupo X-7

 8 Muitos campos de conhecimento 
serão abertos à humanidade  
num futuro próximo.  
Trigueirinho

 9 A prece é resultado da 
compreensão da ligação viva  
com o Mundo Superior.  
Agni Yoga

10 A eficiência torna-se cruel  
quando os valores eternos são  
deixados de lado.  
Krishnamurti

11 Não se cansem de rezar. Esta  
é a coisa realmente essencial. É a 
melhor arma de que dispomos.  
Padre Pio

12 Recorde a imagem de Deus  
que há esquecida dentro de  
você e perceba-a.  
Yogananda

13 O Pai nos ama incondicionalmente. 
Podemos encontrá-lo diariamente 
na gruta do silêncio interior.  
Yogananda

14 Não ouvistes dizer que alguns 
livros de oração aconselham  
a alma a entrar dentro de si  
mesma? É esse o meu  
pensamento.  
Teresa de Ávila

15 O mistério da consciência ainda 
não foi revelado à humanidade  
de superfície. Quando penetrar o 
âmago desse mistério, o ser  
humano se reconhecerá feito  
à semelhança d’Aquele  
que o criou.  
Trigueirinho

16 Todo habitante do planeta Terra 
tem, em seu interior, a palavra 
cósmica que o identifica com  
a escala maior que deixou  
ao vir para cá.  
Trigueirinho

17 As possibilidades de perceber  
e penetrar o mundo imaterial  
encontram-se no próprio ser.  
Trigueirinho

18 A fé é a substância das coisas que 
se esperam, a certeza das coisas 
que não se vêem.  
Apóstolo Paulo

19 Não qualifiques de loucura  
aquilo de que nada sabes.  
Tertuliano

20 Deus é real e pode ser  
encontrado nesta vida.  
Yogananda

21 Como pode a limitada  
capacidade de raciocínio do 
homem compreender os motivos 
inconcebíveis do Absoluto  
Incriado?  
Yogananda

22 O Incriado projeta-se no mundo 
como criação para revelar-se.  
Mas, por ser infinito, ao  
manifestar-se nunca espelha  
sua totalidade.  
Trigueirinho

23 A Vida é inesgotável.  
Não diminui nem aumenta,  
e existe para todos.  
I Ching

24 Quanto maior a necessidade,  
maior dádiva é enviada  
pelo espírito.  
Trigueirinho

25 Considera o que Deus fez e o  
que tu fazes, e verás que Deus  
tem continuamente os olhos  
pregados em ti com um  
amor inefável.  
São Francisco de Sales

26 Abençoado é aquele que Deus 
submete a provas!  
Yogananda

27 Nada posso imaginar comparável  
à beleza de uma alma e à sua 
imensa capacidade.  
Teresa de Ávila

28 Sentimento e razão devem  
equilibrar-se mutuamente,  
porque desta interação surgirá  
uma atitude mais profunda  
para com Deus.  
Paul Brunton

29 Ao renunciar ao livre-arbítrio,  
o ser humano deixa que seu  
consciente direito se desenvolva. 
Trigueirinho

30 Somente quem compreende  
o quanto a intuição se afasta  
do vagaroso processo do raciocínio  
pode ter idéia da sabedoria  
absoluta que transcende a noção  
de tempo e espaço.  
Helena Blavatsky

31 O místico moderno difere dos  
do passado porque combina mente 
e coração, inteligência e sentimento,  
além de uma percepção intuitiva 
de que carecia até agora.  
Alice Bailey



P E n s a m E n t o s  d i á r i o s

EncartE de Figueira nº 10

abril 2006

 1 Não se ocupe com coisas nem 
pensamentos, nem mesmo com  
a busca de experiências internas,  
mas fique quieto e sem  
desejos. 
Paul Brunton

 2 Nada é mais importante na  
resolução dos problemas da  
existência humana que o  
conhecimento de quem somos  
e do que somos, um conhecimento  
de que existimos como 
consciência,  
como vida eterna.  
Joel Goldsmith

 3 Abri o coração à necessidade  
do mundo.  
Trigueirinho

 4 A manifestação do bem é  
de grande valor e não fica  
perdida no espaço. 
Agni Yoga

 5 Teu coração é o abrigo supremo, 
aquele em que toda preocupação  
se acalma.  
A Mãe

 6 A oferta do coração é realmente 
uma prece. Abre muitas portas.  
Agni Yoga

 7 Naturalmente a qualidade do 
coração é ardente, e ele se  
entristece diante de qualquer  
obstáculo que o impeça de retornar  
à terra natal. 
Agni Yoga

 8 Aquele que é chamado  
está pronto para responder.  
Essa resposta é interior e secreta.  
Trigueirinho

 9 Servir secretamente.  
Trigueirinho

10 Cabe ao vosso ser integral  
fazer esforço, pedir, aspirar.  
A Mãe

11 Quando o amor nos revela o  
sentido da existência, todo  
o universo é nosso lar, e todos  
os seres são nossos irmãos.  
Ami

12 A devoção é para ser dirigida  
ao Infinito. A união é firmada  
com o Criador e não com  
as criaturas.  
Trigueirinho

13 Glorificai o Senhor porque ele  
é bom, porque eterna é a sua 
misericórdia.  
Daniel

14 Tudo é luz, tudo é amor;  
ignorância e egoísmo nada  
mais são que fantasmas ilusórios 
que podem ser dissolvidos.  
A Mãe

15 A substância espiritual do  
Universo ainda é desconhecida  
pela maioria dos homens.  
Trigueirinho

16 Há algo mais além da beleza das 
formas externas: algo a que não  
se pode dar nome, algo inefável, 
uma essência sagrada, interna, 
profunda.  
Eckart Tolle

17 Não somos indivíduos isolados, 
como os sentidos nos querem  
fazer crer. Tudo o que existe,  
existe na consciência. Nada  
está fora dela.  
Trigueirinho

18 Todos estamos desenvolvendo 
estados de consciência, e nossa 
experiência externa nunca  
será em nada maior que nosso  
desenvolvimento interno. 
Joel Goldsmith

19 O Espírito não conhece limitação. 
Apenas verte a  
Si mesmo do início ao fim. 
Joel Goldsmith

20 Na Lei Evolutiva, todos  
descem de plano para ajudar  
os que ficaram abaixo.  
Trigueirinho

21 Na senda não há competição, 
tampouco retribuições.  
Translúcido é o caminho  
da Verdade.  
Trigueirinho

22 O caminho não é a meta.  
Helena Blavatsky

23 Esforço algum para o progresso  
jamais foi feito em vão.  
A Mãe

24 Jamais retroceder.  
Trigueirinho

25 A chama da aspiração deve  
ser tão verdadeira e tão ardente  
que obstáculo algum possa  
extingui-la.  
A Mãe

26 Das profundezas do coração  
da própria Terra vem o impulso 
para um crescimento maior,  
para mais plena expressão  
de vida. 
Grupo X-7

27 O Espaço deve ser consolidado 
com preceitos ardentes e  
fertilizado pelo inegável  
fogo do espírito.  
Agni Yoga

28 O Fogo do espaço nunca  
se extingue.  
Agni Yoga

29 Nada lamente.  
I Ching

30 Não há alegria maior que  
a de servir ao Divino.  
A Mãe



Figueira presta serviços informalmente, sem constituir sociedade, seita nem instituição . Suas atividades são realizadas por  
voluntários e mantidas por doações espontâneas . Para vir a Figueira, contate-nos e aguarde a nossa resposta .
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Programação de Figueira 2006
  J A N E I R O
 1 Prática de mantras
 1 a 31 Ênfase especial às tarefas do  
  Setor Manutenção 
 4 Dia de estudo: Introdução aos Trabalhos  
  de Hércules
 6 Encontro com Artur
 6 a 8 Reunião do Monastério: As virtudes  
  e os dons
 11 Dia de estudo: Mistérios da ciência
 12 a 15 Práticas de preparo e de desidratação  
  de alimentos 
 13 a 15 Encontro para atividades do  
  Setor Plantios
 14 Música e alinhamento interior
 18 Dia de estudo: Atualidades
 20 Encontro com Artur
 20 a 22 Encontro da Rede de Serviço em Figueira 
 25 Vigília Mensal

  F E V E R E I R O
 1 Dia de estudo: Introdução aos Trabalhos  
  de Hércules  
 3 Encontro com Artur  
 5 Prática de mantras 
 8 Dia de estudo: Mistérios da ciência  
 10 a 12 Reunião do Monastério: As virtudes  
  e os dons  
 15 Dia de estudo: Atualidades  
 17 Encontro com Artur  
 18 Música e alinhamento interior  
 22 Vigília Mensal  
 24 a 26 Encontro para atividades da  
  Equipe de Ação Imediata (EAI)  

  M A R Ç O
 1 Dia de estudo: 1º Trabalho de Hércules  
 3 Encontro com Artur  
 5 Prática de mantras  
 8 Dia de estudo: Eutanásia  
 9 a 12 Encontro Geral para colaboradores que  
  assumem tarefas específicas  
 15 Dia de estudo: Mistérios da ciência  
 17 Encontro com Artur  
 17 a 19 Encontro para atividades do  
  Setor Plantios  
 22 Dia de estudo: O alimento curativo  
  – 1ª parte  
 29 Vigília Mensal 

  A B R I L
 2 Práticas de mantras  
 5 Dia de estudo: 2º Trabalho de Hércules  
 7 Encontro com Artur  
 7 a 9 Reunião do Monastério: O corpo físico  
  e o retiro
 12 Dia de estudo: Mistérios da ciência  
 15 Música e alinhamento interior  
 17 a 23 Encontro dos setores Plantios, Solo e  
  Água, Reinos e EAI para trabalhos  
  integrados  
 19 Dia de estudo: Atualidades  
 21 Encontro com Artur  
 26 Vigília Mensal  
 28 a 30 Práticas de preparo e de desidratação  
  de alimentos

  M A I O
 3 Dia de estudo: 3º Trabalho de Hércules  
 5 Encontro com Artur  
 7 Prática de mantras  
 10 Dia de estudo: Mistérios da ciência  
 12 a 14 Reunião do Monastério: O corpo  
  emocional e o retiro  
 17 Dia de estudo: Atualidades  
 19 Encontro com Artur  
 19 a 21 Encontro para atividades do  
  Setor Plantios  
 20 Música e alinhamento interior  
 24 Dia de estudo: Vida sem fronteiras  
 26 a 28 Encontro dos grupos do Coral de  
  Figueira 
 31 Vigília Mensal

  J U N H O
 2 Encontro com Artur  
 2 a 4 Encontro dos entrevistadores  
 4 Prática de mantras  
 7 Dia de estudo: 4º Trabalho de Hércules  
 9 a 11 Reunião do Monastério: O corpo mental  
  e o retiro  
 14 Dia de estudo: Mistérios da ciência  
 16 Encontro com Artur  
 17 Música e alinhamento interior  
 21 Dia de estudo: Atualidades  
 23 a 25 Encontro semestral da EAI  
 28 Vigília Mensal  

  J U L H O
 1 a 31 Ênfase especial às tarefas do  
  Setor Manutenção 
 2 Prática de mantras  
 5 Dia de estudo: 5º Trabalho de Hércules  
 7 Encontro com Artur  
 7 a 9 Reunião do Monastério: A alma e o  
  retiro  
 12 Dia de estudo: Mistérios da ciência  
 14 a 16 Encontro para atividades do  
  Setor Plantios  
 15 Música e alinhamento interior  
 19 Dia de estudo: Atualidades  
 21 Encontro com Artur  
 21 a 23 Práticas de preparo e de desidratação  
  de alimentos  
 26 Vigília Mensal  
 27 a 30 Encontro do Setor Saúde e Cura

  A G O S T O
 2 Dia de estudo: 6º Trabalho de Hércules  
 4 Encontro com Artur  
 6 Prática de mantras  
 9 Dia de estudo: Mistérios da ciência  
 11 a 13 Reunião do Monastério: Nossa resposta  
  ao cosmos – 1  
 16 Dia de estudo: Atualidades  
 18 Encontro com Artur  
 19 Música e alinhamento interior  
 23 Dia de estudo: A cura pelo serviço  
 25 a 27 Encontro para atividades da EAI  
 30 Vigília Mensal

  S E T E M B R O
 1 Encontro com Artur  
 3 Prática de mantras  
 6 Dia de estudo: 7º Trabalho de Hércules  
 7 a 10 Encontro Geral para colaboradores que  
  assumem tarefas específicas  
 13 Dia de estudo: Mistérios da ciência  
 15 Encontro com Artur  
 15 a 17 Encontro para atividades do  
  Setor Plantios  
 20 Dia de estudo: O alimento curativo  
  – 2ª parte
 27 Vigília Mensal

  O U T U B R O 
 1 Prática de mantras  
 4 Dia de estudo: 8º Trabalho de Hércules  
 6 Encontro com Artur  
 6 a 8 Reunião do Monastério: Nossa resposta  
  ao cosmos – 2  
 11 Dia de estudo: Mistérios da ciência  
 14 Música e alinhamento interior  
 18 Dia de estudo: Atualidades  
 20 Encontro com Artur  
 20 a 22 Encontro dos setores Saúde e Cura,  
  Rede de Serviço e EAI  
 25 Vigília Mensal
 26 a 29 Práticas de preparo e dedesidratação  
  de alimentos  

  N O V E M B R O 
 1 Dia de estudo: 9º trabalho de Hércules  
 3 Encontro com Artur  
 5 Prática de mantras  
 8 Dia de estudo: Mistérios da ciência  
 10 a 12 Reunião do Monastério: Nossa resposta  
  ao cosmos – 3  
 13 a 19 Encontro dos setores Plantios e  
  Elaboração de Alimentação para  
  trabalhos integrados  
 15 Dia de estudo: Atualidades  
 17 Encontro com Artur  
 18 Música e alinhamento interior  
 22 Dia de estudo: Servir a quem morre  
 29 Vigília Mensal  

  D E Z E M B R O
 1 Encontro com Artur  
 1 a 3 Encontro das equipes de Grupos de  
  Estudos, Irdin Editora, Sinais e Difusão  
  de Livros e Gravações  
 3 Prática de mantras  
 6 Dia de estudo: 10º Trabalho de Hércules  
 8 a 10 Reunião do Monastério: Nossa resposta  
  ao cosmos – 4
 13 Dia de estudo: Mistérios da ciência  
 15 Encontro com Artur  
 15 a 17 Encontro para atividades do  
  Setor Plantios  
 16 Música e alinhamento interior  
 20 Dia de estudo: Atualidades  
 22 a 24 Encontro semestral da EAI  
 27 Vigília Mensal

Para colaborar com o GRUPO DOS CÂNTICOS e com a EQUIPE DE REGENERAÇÃO DOS SOLOS, consulte-nos


