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UMA PROPOSTA DE CRESCIMENTO
NA ENERGIA DE MILAGRES
•

Exercício diário das lições de Um Curso em Milagres
Até o fim de 2015, sempre no último dia de cada mês,
lançaremos uma publicação que abrangerá o mês seguinte, contendo:
—— a sequência das lições do livro Um Curso em Milagres para cada dia do mês em questão;
—— cada lição, separada por dia, seguida da mensagem
do Mestre Saint Germain.
O que se propõe é que você medite sobre a lição e a
mensagem de cada dia e se exercite na lição que elas
contêm. Para facilitar a identificação, as lições de Um
Curso em Milagres estão escritas em azul, e as mensagens do Mestre Saint Germain, em violeta.

•

Facebook
Abrimos um grupo no Facebook — “Um Curso em Milagres - Carmen Balhestero” —, a fim de que todas as pessoas que já fizeram o Curso em Milagres na PAX, bem
como as que estão iniciando agora seu contato com
esse trabalho, se encontrem e possam interagir, trocando experiências e se apoiando para a vivência das lições.
Entre, cadastre-se e participe desse forum de experiências em Milagres.

•

Curso em Milagres fora de São Paulo  
Em 2015, vou ministrar o Curso em Milagres em várias
capitais do Brasil. Agende o seu grupo fora de São Paulo pelo e-mail: pax@pax.org.br.

•

Grupos de Estudos do Curso em Milagres
Iniciei em janeiro, na PAX, os Grupos de Estudos do
Curso em Milagres. A próxima reunião será dia 7 de
fevereiro, às 11 horas. Agende a sua participação (atividade com entrada franca/pede-se 1kg de alimento
para as entidades que a PAX auxilia semanalmente).

VOCÊ ENCONTRA OS LIVROS
DE CARMEN BALHESTERO
NA LIVRARIA da PAX:

www.livrariapax.com.br

Queridos amigos,
Estou muito feliz com a participação de tantas pessoas
no CURSO EM MILAGRES COLETIVO pela internet, neste
maravilhoso ano 2015, celebrando 50 anos desta energia
maravilhosa. O objetivo do Plano Espiritual é que, por meio
da nossa Consciência, possamos mudar nossas realidades a
cada instante, ancorando as Bençãos de Graça e de Milagres,
para que possamos reaprender a vibrar na frequência do Amor
Incondicional. Quanto mais Verdadeiros formos ancorando
estas novas energias em nossas vidas individuais, por meio
dos desafios e lições que a Vida nos apresenta todos os
dias, mais afetaremos o inconsciente coletivo, mais teremos
condições de transmutar bloqueios e limites e mais abertos
estaremos a novas Cocriações conscientemente. São inúmeras
as oportunidade que Deus-Pai-Mãe, o Grande Arquiteto dos Universos, nos provê agora, a fim de
que possamos reavaliar a nossa Vida e recomeçar a cada dia um novo ciclo em nossas realidades.
Convido você a ampliar esta frequência de Luz meditando, silenciando e buscando a sua
conexão com DEUS, que reside dentro de cada um de nós .
Que, neste mês de fevereiro de 2015, você se permita transmutar imperfeições. Limpar a
mente é exercício diário. Uma prática saudável é arrumar gavetas e armários, tirando o que não
é necessário, abrindo espaço para o novo. Bons Milagres! E vamos juntos Cocriar este novo
Momentum de PAZ INDIVIDUAL E PAZ PLANETÁRIA .

PAX & Luz,
Eu Sou, Carmen Balhestero
Comece todos os dias respirando em sintonia
com os batimentos cardíacos da Mãe Terra.
INSPIRE  GRATIDÃO, GRATIDÃO, GRATIDÃO
por tudo e por todos que fazem parte da sua Vida.
SINTA  ALEGRIA, ALEGRIA, ALEGRIA
por todos os momentos felizes... Respire.
EXERCITE E AJA COM CONSCIÊNCIA DE  PAZ,
CONSCIÊNCIA DE PAZ, CONSCIÊNCIA DE PAZ.
Por meio desses três pilares
— Gratidão, Alegria e PAZ —
você refletirá a chama da sua alma ,
que é AMOR, AMOR, AMOR.
Milagres acontecem na frequência
vibracional do AMOR .

Labirinto Pax Universal
O Caminho Sagrado — aberto em 19 de março de 1997
Cronologia do Labirinto:
• 1235 – Abertura do Labirinto da Catedral Chartres, França, Europa.
• 1991 – Abertura do Labirinto da Catedral Graça, São Francisco, EUA.
• 1997 – Abertura do Labirinto da Pax , São Paulo/SP, Brasil – o primeiro da América Latina.
• 2013 – Abertura do NOVO Labirinto da Pax, São Paulo/SP, Brasil – o primeiro da América Latina.

O novo Labirinto da PAX, aberto em 2013.
O Labirinto da PAX encontra-se em sua sede — Av. Braz Leme, 1373, Santana, São Paulo/
SP — e o acesso a ele é gratuito, sempre às sextas-feiras, das 10 às 17 horas; apenas se
solicita aos interessados que colaborem com os projetos sociais da PAX mediante a doação
de 1 kg de alimento não perecível.

O LABIRINTO
A FRATERNIDADE PAX UNIVERSAL obteve permissão da Catedral de São Francisco para ter o
labirinto em sua sede, o primeiro na América do Sul, facilitando assim o caminho dos que buscam
a própria espiritualidade. O objetivo desse projeto é proporcionar a oportunidade para que muitas
pessoas visitem e trilhem o Labirinto, mudando suas consciências e vivenciando o Terceiro Milênio
em uma nova frequência de atitudes.

O QUE É O LABIRINTO
É uma ferramenta de meditação universal capaz de beneficiar qualquer pessoa em qualquer
tradição ou caminho espiritual. Quando se dá o primeiro passo no Labirinto, se está escolhendo,
mais uma vez, o seu próprio caminho espiritual. Com uma imagem universalmente reconhecida
como símbolo de unidade, eles oferecem apenas UM CAMINHO A SER TRILHADO, sem ramificações.
É preciso ter paciência e percorrê-lo em todos os seus contornos, até chegar ao centro. Lá, é
possível aquietar sua mente e encontrar a paz e a iluminação no centro de seu próprio ser. O
Labirinto é o espelho da sua jornada espiritual e da jornada da sua vida. Não pare, e se errar,
não tem problema, vá até o fim, pois isso só indicará que, na sua vida, existem pontos a serem
trabalhados, bloqueios a serem removidos.

A EXPERIÊNCIA DA MEDITAÇÃO
Muitos de nós têm dificuldades para aquietar a mente. Pelo simples fato de percorrer o caminho
sagrado do Labirinto, o que exige atenção e concentração mental, os outros pensamentos tornamse menos intrusos. A mente não se aquieta automaticamente; é preciso guiá-la gentilmente, com
a intenção de liberar os pensamentos desnecessários. Isso se torna muito mais fácil quando o seu
corpo está em movimento, quando você simplesmente caminha.

ABORDAGENS BÁSICAS PARA SE ANDAR NO CAMINHO SAGRADO
Uma forma de andar no Labirinto é abandonando todo o pensamento e simplesmente
abrindo-se à sua experiência individual. Em geral, mas nem sempre, o Silêncio ocorre no primeiro
estágio do Caminho. Após a mente aquietar-se, pode-se escolher continuar quieto, mas também
se pode usar o Labirinto como um Caminho de Prece. Então, comece a conversar com Deus.
Uma segunda abordagem é pensar em alguma questão. Se você está preocupado com alguma
situação ou precisando resolver algo, concentre-se nessa questão específica assim que entrar no
Labirinto. Amplie seus pensamentos sobre a questão, envolva-se realmente e abandone todo o
resto. Quando caminha até o centro com o coração e a mente abertos, você está se abrindo
para receber novas informações, novos insights sobre você mesmo. O discernimento entre fluxo e
força é importante aqui, pois o ego humano pode tentar forçar algo fora do seu tempo apropriado
de amadurecimento e, assim, o resultado será “nada”. É este o papel das expectativas: elas nos
enganam, fazendo-nos procurar por algo mais, e então, neste exato momento, perdemos o que
está diante de nós. A mente pode fazer truques e tentar nos enganar no centro do Labirinto.
Um dos enganos mais comuns é negar a informação que estivemos procurando até aqui. É
sugerido sempre ouvir o PRIMEIRO PENSAMENTO e não o segundo ou o terceiro…. Nós queremos
encontrar o pensamento criativo, mas, quando ele surge, o nosso eu crítico pode não ser capaz
de tolerá-lo. O pensamento pode ser original ou criativo demais, feio ou fragmentado. Portanto,
ele está sempre cortado pela NEGAÇÃO, mascarado como ESQUECIDO, e não participa de nosso
caminho através do Labirinto. A mente também pode fazer truques, designando prematuramente
o insight que poderemos receber no centro do Labirinto. As experiências no Labirinto nem sempre
são recebidas verbalmente. Muitos “sentem” pela intuição ou sexto sentido, em um nível que é
indescritível por palavras.

Lições contidas no livro A Course in Miracles*

1. “Eu inventei o mundo que vejo.”
2. “Há uma outra forma de ver o mundo.”
3. “Eu poderia ver paz em vez disso.”
4. “Minha mente é parte da Mente de Deus. Eu Sou
Sagrado.”
5. “Meu Eu Sagrado envolve tudo o que eu vejo.”
6. “Meu Eu Sagrado abençoa o mundo.”
7. “Não há nada que meu Eu Sagrado não possa
fazer.”
8. “Meu Eu Sagrado é a minha salvação.”
9. “Eu sou abençoado como um Filho de Deus.”
10. “Deus vai comigo aonde quer que eu vá.”
11. “Deus é minha força. A visão é Sua dádiva.”
12. “Deus é minha Fonte. Eu não posso ver separado
Dele.”
13. “Deus é a Luz na qual eu vejo.”
14. “Deus é a Mente com a qual eu penso.”
15. “Deus é o Amor no qual eu perdoo.”
16. “Deus é a Força na qual eu confio.”
17. “Não há nada a temer. ”
18. “A Voz de Deus fala comigo durante todo o dia.”
19. “O Amor de Deus é o meu sustento.”
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Lições contidas no livro A Course in Miracles*

REVISÃO
20.Revisão das lições praticadas de 1 a 5/jan./2015:
46. “Nada do que eu vejo significa alguma coisa.”
47. “Eu dei a tudo o que vejo — objetos e situações — todo o
sentido que tem para mim.”
48. “Eu não compreendo nada do que vejo.”
49. “Estes pensamentos não significam nada para mim.”
50. “Nunca estou triste pelos motivos que eu penso.”

21.Revisão das lições praticadas de 6 a 10/jan./2015:
51. “Eu estou triste porque vejo alguma coisa que não está lá.”
52. “Eu vejo apenas o passado.”
53. “Minha mente está preocupada com pensamentos
passados.”
54. “Eu não vejo nada como é agora.”
55. “Meus pensamentos não significam nada.”

22.Revisão das lições praticadas de 11 a 15/jan./2015:
56. “Meus pensamentos sem significado me mostram um
mundo sem significado.”
57. “Eu estou triste porque vejo um mundo sem significado.”
58. “Um mundo sem significado gera medo.”
59. “Deus não criou um mundo sem significado.”
60. “Meus pensamentos são imagens que eu criei.”

23.Revisão das lições praticadas de 16 a 20/jan./2015:
61. “Eu não tenho pensamentos neutros.”
62. “Eu não vejo coisas neutras. ”
63. “Eu não estou sozinho quando experencio os efeitos do que
vejo.”
64. “Eu não estou sozinho quando experencio os efeitos dos
meus pensamentos.”
65. “Eu estou determinado a ver.”

* As lições do mês de fevereiro correspondem às lições 32 a 59 do livro Um
Curso em Milagres.
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Lições contidas no livro A Course in Miracles

24.Revisão das lições praticadas de 21 a 25/jan./2015:

66. “Eu estou determinado a ver coisas de forma diferente.”
67. “O que eu vejo é uma forma de vingança.”
68. “Eu escapo do mundo que eu vejo desisitindo dos
pensamentos de ataque.”
69. “Eu não percebo os meus maiores interesses.”
70. “Eu não sei para que servem as coisas.”

25.Revisão das lições praticadas de 26 a 30/jan./2015:

71. “Meus pensamentos de ataque atacam a minha
invulnerabilidade.”
72. “Acima de tudo, eu quero ver.”
73. “Acima de tudo, eu quero ver coisas de forma diferente.”
74. “Deus está em tudo o que eu vejo.”
75. “Deus está em tudo o que eu vejo porque Deus está na
minha mente.”

26.Revisão das lições praticadas de 31/jan. a 4/fev./2015:
76.
1.
2.
3.
4.

“Eu não sou uma vítima do mundo que vejo.”
“Eu inventei o mundo que vejo.”
“Existe um outro modo de olhar para o mundo.”
“Eu poderia ver paz em vez disso.”
“Minha mente é parte da Mente de Deus. Eu sou muito
santo.”

27.Revisão das lições praticadas de 5 a 9/fev./2015:
5.
6.
7.
8.
9.

“A minha santidade envolve tudo o que eu vejo.”
“A minha santidade abençoa o mundo.”
“Não há nada que a minha santidade não possa fazer.”
“A minha santidade é a minha salvação.”
“Eu sou abençoado como um Filho de Deus.”

28.Revisão das lições praticadas de 10 a 14/fev./2015:
10.
11.
12.
13.
14.

“Deus vai comigo aonde quer que eu vá.”
“Deus é minha força. A visão é Sua dádiva.”
“Deus é minha Fonte. Eu não posso ver à parte Dele.”
“Deus é a Luz na qual eu vejo.”
“Deus é a Mente com a qualeu penso.”
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Orientações do Mestre Saint Germain para cada dia

1
“Eu inventei o mundo que vejo.”
“A percepção individual mostra a realidade
relacionada à cada forma de vida na família, na cidade,
no país, no planeta. A Mente acredita no que vê
e também no que cria a cada instante.
No plano mental, ambas têm a mesma força,
por isso a importância de ESCOLHER MELHOR
os próximos PENSAMENTOS e assim Criar a PAZ.”

2
“Há uma outra forma de ver o mundo.”
“A essência do Universo é Perfeição.
Na Mente Crística, encontrareis a Sintonia
apropriada para a mudança da mente dividida
para a mente Una no Poder de Deus.”

3
“Eu poderia ver paz em vez disso.”
“A PAZ é questão de decisão pessoal.
Quando, conscientemente, cada ser escolhe
mudar o padrão de pensamento,
essa atitude reflete na frequência
de pensamento do mundo.”
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Orientações do Mestre Saint Germain para cada dia

4
“Minha mente é parte da Mente de Deus.
Eu Sou Sagrado.”
“Quando cada um reconhece ser Parte da Divindade,
o Sagrado atrai o processo da manifestação dos
Milagres, que ocorrem sem esforço,
apenas no limiar da Sintonia apropriada.”

5
“Meu Eu Sagrado envolve tudo o que eu vejo.”
“Enxergar com os olhos do ego traz ruptura
à Lei da Verdade. Praticai a Visão Sagrada
da Perfeição a cada instante,
em tudo e em todos, e, assim,
vossa realidade se transformará.”

6
“Meu Eu Sagrado abençoa o mundo.”
“A Alma tem a chave da Felicidade
e do Poder Verdadeiro.
Em sintonia com essa frequência,
manifestareis a PAZ”
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Orientações do Mestre Saint Germain para cada dia

7
“Não há nada que meu Eu Sagrado não possa fazer.”
“Quando a mente escolhe não mais se separar
da Força Una da Criação, o Poder da Mente Crística
aceita a Chama de Deus-Pai-Mãe em cada corpo
e tudo é manifestado, porque todas as realizações
materiais que existem hoje ao vosso redor,
um dia começaram na mente de um Ser.”

8
“Meu Eu Sagrado é a minha salvação.”
“A partícula mental que necessita de salvação é o ego,
que reside na mente humana. Centrados no Poder do
Espírito Santo, que tambem reside na mente,
ireis ancorar a Manifestação de Graças e de Milagres.”

9
“Eu sou abençoado como um Filho de Deus.”
“Reconhecer a Chispa Divina, que é a Presença da
Mônada — o sol interno que brilha e pulsa todo o Poder
do Amor Incondicional, que é a essência e a matéria
prima da Criação —, fará cada ser abrir as portas
para novas possibilidades e manifestações.”
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Orientações do Mestre Saint Germain para cada dia

10
“Deus vai comigo aonde quer que eu vá.”
“A Presença EU SOU é parte integrante
da Vida de todo Ser Vivo; quando reconhecerdes
esse Poder Atuante a cada dia,
somente a LUZ imperará.”

11
“Deus é minha força. A visão é Sua dádiva.”
“Somente na PAZ de Deus o Milagre da Vida se renova
a cada instante sagrado. Nas profundezas da mente
subconsciente acalmareis o ego-personalidade
e permitireis que a Força do Silêncio predomine.
Ali está a CONSCIÊNCIA que ESCOLHE
VER o mundo com a Força da PAZ.”

12
“Deus é minha Fonte.
Eu não posso ver separado Dele.”
“Cada ser enxerga o mundo de acordo com as leis e
crenças em que foi criado. Determinando uma nova
percepção, que enxerga apenas a realidade Divina em
todas as situações, ireis entender que, na mente de
Deus, não existe divisão e tudo é Perfeito, assim como
deve ser perfeita a vossa realidade individual.”
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Orientações do Mestre Saint Germain para cada dia

13
“Deus é a Luz na qual eu vejo.”
“Luz é a linguagem do Universo.
É o reflexo de todas as formas de evolução,
apenas mudando a frequência emanada.
Reconhecendo a vossa Luz Interna,
que é a essência de Deus em cada ser,
manifestareis a chama da Verdade,
que só enxerga e manifesta a Unidade.”

14
“Deus é a Mente com a qual eu penso.”
“Quando vossa Verdade assumir controle
perante vossa Vida, estareis aptos a construir
um novo caminho, pleno de Sabedoria e Iluminação
na Luz do Discernimento utilizado a cada instante.”

15
“Deus é o Amor no qual eu perdoo.”
“Quando a mente está consciente do Poder do Amor,
tudo abraça e ilumina.
O exercício mais pleno e eficiente no mundo,
agora, é AMAR INCONDICIONALMENTE
tudo e todos, sem pré-julgamentos
nem comparações. Perdoar é Amar.”
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Orientações do Mestre Saint Germain para cada dia

16
“Deus é a Força na qual eu confio.”
“As ilusões do ego se dissipam
quando o Poder da Mente Crística
está centrado na Chama da Verdade.”

17
“Não há nada a temer. ”
“Sobrevivência e Segurança são as principais
questões que geram medo.
Alicerçados no Amor, ireis compreender
que não existem limites diante da Força da Criação,
e, como cocriadores, ireis manifestar
Alegria e Felicidade em vossas Vidas agora.
Tudo é questão de escolha consciente.”

18
“A Voz de Deus fala comigo
durante todo o dia.”
“Reconhecer o Poder de Deus é admitir que,
por meio da Sintonia Perfeita na mente,
ireis fortalecer a Chama da Intuição,
que é a forma de expressão da Voz de Deus
em vós. Exercitai Fé e Segurança
neste novo limiar de escolhas conscientes.”
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Orientações do Mestre Saint Germain para cada dia

19
“O Amor de Deus é o meu sustento.”
“A Essência da Luz que é o reflexo do Amor, é a força que
cria e provê. Aceitando esta Verdade, ireis manifestar a
chama da reintegração, da Cocriação diária na
Luz do Amor, que tudo compreende e abençoa.”
Neste dia 19 de fevereiro completamos 50 lições, e os
próximos dez dias, conforme orientação do livro Um Curso em
Milagres, serão dedicados à revisão dessas lições.

REVISÃO
De hoje, 20 de fevereiro, até o dia 1º de março, revisaremos as
lições dos dias anteriores, em grupos de cinco lições a cada dia.
Então, pelos próximos dez dias, você terá, a cada dia, um grupo de lições a serem revisadas e a orientação do Mestre Saint
Germain para esse grupo de lições. A ideia é que você medite
sobre cada uma delas e se concentre naquela que mais atrair a
sua atenção.

20
Revisão das lições praticadas de 1 a 5/jan./2015:
1.
2.
3.
4.
5.

“Nada do que eu vejo significa alguma coisa.”
“Eu dei a tudo o que vejo — objetos e situações — todo o
sentido que tem para mim.”
“Eu não compreendo nada do que vejo.”
“Estes pensamentos não significam nada para mim.”
“Nunca estou triste pelos motivos que eu penso.”

“Quando a mente Crística assume controle perante
a vida, ela transforma os bloqueios causados por
energias do passado. Tudo o que é real existe apenas
no momento presente, no eterno agora.”
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Orientações do Mestre Saint Germain para cada dia

21
Revisão das lições praticadas de 6 a 10/jan./2015:
6.
7.
8.

Eu estou triste porque vejo alguma coisa que não está lá.”
“Eu vejo apenas o passado.”
“Minha mente está preocupada com pensamentos
passados.”
9. “Eu não vejo nada como é agora.”
10. “Meus pensamentos não significam nada.”

“Ao transmutar pensamentos
centrados no ego, sentireis o poder
da verdadeira escolha,
e assim, renunciareis
a tudo o que não é Real e que não traduz
a Chama da Perfeição ”

22
Revisão das lições praticadas de 11 a 15/jan./2015:
11. “Meus pensamentos sem significado me mostram um
mundo sem significado.”
12. “Eu estou triste porque vejo um mundo sem significado.”
13. “Um mundo sem significado gera medo.”
14. “Deus não criou um mundo sem significado.”
15. “Meus pensamentos são imagens que eu criei.”

“É momento de erguer o véu
que encobre a Verdade.
Centrados no Poder da Fé,
reverenciareis o Poder Criativo
que tudo Liberta e Consolida.”
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Orientações do Mestre Saint Germain para cada dia

23
Revisão das lições praticadas de 16 a 20/jan./2015:
16. “Eu não tenho pensamentos neutros.”
17. “Eu não vejo coisas neutras. ”
18. “Eu não estou sozinho quando experencio os efeitos
do que vejo.”
19. “Eu não estou sozinho quando experencio os efeitos
dos meus pensamentos.”
20. “Eu estou determinado a ver.”

“Tudo é questão de decisão.
Na mente está o grande reservatório
das Criações, e quando cada ser
assume a responsabilidade em ser
um cocriador, a realidade individual muda.”

24
Revisão das lições praticadas de 21 a 25/jan./2015:
21. “Eu estou determinado a ver coisas de forma diferente.”
22. “O que eu vejo é uma forma de vingança.”
23. “Eu escapo do mundo que eu vejo desisitindo dos
pensamentos de ataque.”
24. “Eu não percebo os meus maiores interesses.”
25. “Eu não sei para que servem as coisas.”

“Que possais ter Fé no Poder Mental
Crístico verdadeiro, para que todas
as ilusões sejam dissipadas
em nome da vossa Vontade Individual.”
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Orientações do Mestre Saint Germain para cada dia

25
Revisão das lições praticadas de 26 a 30/jan./2015:
26. “Meus pensamentos de ataque atacam a minha
invulnerabilidade.”
27. “Acima de tudo, eu quero ver.”
28. “Acima de tudo, eu quero ver coisas de forma diferente.”
29. “Deus está em tudo o que eu vejo.”
30. “Deus está em tudo o que eu vejo porque Deus está na
minha mente.”

“Na Sintonia com a chama da Perfeição encontrareis
o bálsamo da partícula viva que tudo abraça e
transforma.”

26
Revisão das lições praticadas de 31/jan. a 4/fev./2015:
31.
32.
33.
34.
35.

“Eu não sou uma vítima do mundo que vejo.”
“Eu inventei o mundo que vejo.”
“Existe um outro modo de olhar para o mundo.”
“Eu poderia ver paz em vez disso.”
“Minha mente é parte da Mente de Deus. Eu Sou Sagrado.”

“No reencontro da Vontade com a Perfeição,
ireis ancorar a sintonia apropriada
para manifestar a verdadeira PAZ.”

27
Revisão das lições praticadas de 5 a 9/fev./2015:
36.
37.
38.
39.
40.

“Meu Eu Sagrado envolve tudo o que eu vejo.”
“Meu Eu Sagrado abençoa o mundo.”
“Não há nada que o meu Eu Sagrado não possa fazer.”
“Meu Eu Sagrado é a minha salvação.”
“Eu sou abençoado como um Filho de Deus.”
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Orientações do Mestre Saint Germain para cada dia

“Quando cada ser reconhece ser parte integrante
da mente de Deus, o Sagrado se revela
e a partícula de Luz onde reside o Espírito Santo
assume a totalidade das escolhas
do caminho rumo à Ascensão.”

28
Revisão das lições praticadas de 10 a 14/fev./2015:
41.
42.
43.
44.
45.

“Deus vai comigo aonde quer que eu vá.”
“Deus é minha força. A visão é Sua dádiva.”
“Deus é minha Fonte. Eu não posso ver separado Dele.”
“Deus é a Luz na qual eu vejo.”
“Deus é a Mente com a qual eu penso.”

“Basta sintonizar no Poder de Deus no momento de
despertar e, assim, seguir durante o dia, para que,
amparados pelo Poder mais a Onipotência da Perfeição,
tudo flua em equilíbrio e harmonia.”

Disse o Mestre Jesus:
“ Quanto mais a mente consciente estiver
centrada no Poder de Deus, maior equilíbrio será
gerado, ancorando Bençãos de Harmonia e Paz.
Perdoando pensamentos limitadores e nocivos,
atingireis a Liberdade Mental Cocriativa,
mudando realidades individuais.”

FEVEREIRO/2015

Carmen Balhestero, sensitiva, conduz Meditações pela PAZ e Cura na Mãe Terra
desde 1980, a pedido do Mestre Saint Germain, e, em 1985, fundou a Fraternidade Pax
Universal. Também foi a precursora na organização das Conferências Internacionais
de Metafísica no Brasil, sendo que em 1988 e 1989 as conferências foram realizadas
na Universidade de São Paulo (USP) e de 1990 à 2003, no Anhembi.
Os contatos de Carmen com a Hierarquia da Grande Fraternidade Branca são
realizados desde a sua infância, e o chamado ao trabalho ocorreu em 1985. Desde então, Carmen deu início a um intenso ciclo de atividades, como parte de sua missão, e passou
a realizar palestras e cursos em diversas cidades, no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Em
1987 trabalhou voluntariamente, durante sete meses, no Instituto Louise Hay, em Los Angeles,
com energização para doentes de Câncer e de AIDS, e em 1989 trabalhou durante um ano, também voluntariamente, no Spiritual Healing Center, em São Francisco.
Carmen foi preparada pelo Mestre Saint Germain para ser um puro canal da Fraternidade Branca
na Terra, e sua vida, hoje, caracteriza uma Perfeita Unidade com o serviço de Canal da Grande Fraternidade Branca.

Programação semanal fixa e gratuita da PAX
ATIVIDADES COM ENTRADA FRANCA

SEGUNDAS:
• 14h – ENERGIZAÇÃO coletiva e PRECE ECUMÊNICA P/ PAZ e NOVENA p/CURAR
RELACIONAMENTOS E PROSPERIDADE
TERÇAS:
• 12h30 – ENERGIZAÇÃO coletiva e PRECE ECUMÊNICA P/ PAZ e NOVENA p/CURAR
RELACIONAMENTOS E PROSPERIDADE
• 15h – RITUAL AOS ANTEPASSADOS com Helyana Lara (primeira 3ª feira do mês).
QUARTAS:
• 10h – ENERGIZAÇÃO coletiva e PRECE ECUMÊNICA P/ PAZ e NOVENA p/CURAR
RELACIONAMENTOS E PROSPERIDADE
• 14h – ENERGIZAÇÃO individual nas Bênçãos Kuan Yin.
• 13h30 – HARMONIZAÇÃO E EQUILÍBRIO através do Reiki com Maria Emilia Caldeira e voluntários.
(somente das 13 até as 14h – entrega de fichas deste atendimento)
• 15h e 19h – GRUPO DE ESTUDOS – FRATERNIDADE BRANCA UNIVERSAL com Sloane Lacerda.
QUINTAS:
• 13h– ENERGIZAÇÃO individual nas Bênçãos de Kuan Yin (das 13:00 às 13:50h)
• 14h – O PODER DA ORAÇÃO

Única sede da Pax – Não temos filiais: Av. Braz Leme, 1.373 – Santana – São Paulo – SP
Tels: (11) 2256-8002 / 2236-0244 / 2236-2726

A PAX é uma entidade metafísica, sem fins lucrativos, criada para promover o
despertar da consciência humana para o Terceiro Milênio e formar uma nova família
fraterna no Planeta, com o auxílio dos Servidores da Luz presentemente encarnados.
Seus dirigentes são a Hierarquia da Grande Fraternidade Branca Universal, Elementais
da Natureza, Seres Interdimensionais, Correntes de Cura e Irmãos Interplanetários
que, sob a regência do Mestre Saint Germain, se manifestam por meio da sensitiva
e fundadora da PAX, Carmen Balhestero.
Desde 1980, a Pax realiza trabalhos de vibração pela Paz e Cura Universal todas quintas-feiras, às
15 horas, nos quais são irradiadas as chamas Verde (da Cura), Violeta (da Transmutação do Mestre
Saint Germain) e Dourada (da Iluminação) para a purificação da aura do Planeta e de seus habitantes
em todas as dimensões. Também são canalizadas mensagens dos Mestres dos Sete Raios da Grande
Fraternidade Branca Universal sobre o momento planetário atual. Paralelamente, mais de 20 atividades gratuitas são realizadas semanalmente.
Para mais informações sobre a PAX, consulte <www.pax.org.br> ou entre em contato pelo e-mail: pax@pax.org.br.

Colabore com 1 quilo de alimento não perecível
para as Entidades que a Pax auxilia semanalmente.
• 14h30 – MEDITAÇÃO PELA PAZ E CURA NA MÃE TERRA com Carmen Balhestero – ao vivo pela
internet pelo Blog: dopranaaluz.blogspot.com /www.paxtv.com.br (acesso gratuito)
SEXTAS:
• 14h– ENERGIZAÇÃO coletiva e PRECE ECUMÊNICA P/ PAZ e NOVENA p/CURAR
RELACIONAMENTOS E PROSPERIDADE
• LABIRINTO – aberto às sextas-feiras, das 10 às 17 horas
SÁBADOS:
• 9h30 – ENERGIZAÇÃO coletiva nas Bençãos de Mãe Kwan Yin.
• 10h – MEDITAÇÃO PELA PAZ E CURA DA MÃE TERRA Carmen Balhestero, Clêudio Bueno e Jane
Ribeiro – AO VIVO P/ INTERNET (dopranaaluz.blogspot.com/www.paxtv.com.br). Todo 1º sábado
do mês.
• 10 às 17h – PALESTRAS, RITUAIS E VIVÊNCIAS
• 14 às 17h – MEDICINA DA ALMA com Regina Ferreira e voluntários –É necessário agendar-se.
• 14 às 15h – Vivência com Crianças

Única sede da Pax – Não temos filiais: Av. Braz Leme, 1.373 – Santana – São Paulo – SP
Tels: (11) 2256-8002 / 2236-0244 / 2236-2726

Transmissões ao vivo de segunda a sexta, das 10 às 18 horas
Acesso:

 Blog: www.dopranaaluz.blogspot.com
 Site: www.paxtv.com.br
 E-mails ao vivo: tvpax@pax.org.br
Consulte a programação em:



http://pax.org.br/programacao-da-radio-e-tv-pax/

GRUPO DE ESTUDOS DO CURSO EM MILAGRES
com Carmen Balhestero

Próximo encontro: dia 7/fev/15, às 11 horas, na PAX (1 kg de alimento )

Para saber datas e valores, consulte:
http://pax.org.br/agenda-do-mes/

ERA DA LUZ — www.issuu.com/paxEndereço:

Av. Braz Leme, 1373 — Santana
CEP 02511-000 — Capital — SP
Contato:

Tels: (11) 2236-2726 • 2236-0244
www.pax.org.br • pax@pax.org.br

