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Círculo Sagrado de Mulheres 

Encontros com Madalena 

Você é um círculo e você vai me curar. 

 

Encontros de setembro de 2013 

Focalizadora: Heloísa Monteiro 

 

"Só existe um único Universo , o 

Universo criado por um único Deus e 

por Ele governado. A Galáxia é uma 

parte dele, o Sistema Solar também é 

uma parte dele e a Terra também é 

uma parte dele.  O todo é um imenso 

Universo preenchido pela Vida, 

Sabedoria e Força de Deus e todos os 

homens são vivificados pela Grande 

Vida do Universo... Um único Deus, 

uma única Vida , cria e governa o 

Universo, e todos os homens são 

irmãos entre si. A verdadeira paz 

mundial será estabelecida somente 

quando todos os homens se 

conscientizarem de que são , na 

essência, uma só Vida de Deus". 

                          (Masaharu Taniguchi  
Vivendo com Plena Liberdade vol. 1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malva 

Planta medicinal desinfetante e 
emoliente, utilizada em caso de dores 
de garganta, tosse seca, aftas, 
bronquite, rouquidão, laringite, 
panarício  (em compressa). Indicada 
para dor de dente, sangramento nas 
gengivas, prisão de ventre. 

Pode ser encontrada em forma 
de infusão, balas, cápsulas ou solução 
(gargarejo). As partes utilizadas são as 
flores e as folhas. 

Esta planta medicinal é muito 
presente na natureza, tem um gosto 
agradável e permite tratar as dores de 
garganta e outras infecções bucais, 
inclusive a tosse, de uma forma 
simples e natural. A eficácia da malva 
já é comprovada cientificamente há 
muito tempo, graças ao seu teor em 
mucilagem.  

A Malva foi levada para a 
Europa pelos cruzados e é considerada 
a planta dos prazeres e da beleza. Sua 
vibração está relacionada ao elemento 
água, à Deusa Isis e seu planeta 
regente é Vênus. Tem o dom de 
suavizar os ânimos, ressaltar as 
características femininas na mulher e 
despertar a sensibilidade. Trabalha a 
abundância, a fertilidade, a capacidade 
de criar  e o amor ágape, fazendo uma 
conexão com a quinta dimensão.O 
perfume de suas folhas acalma a 
mente, trazendo uma atmosfera de 
serenidade, propiciando a abertura dos 
canais para o contato com as  
dimensões mais sutis. Uma folha fresca 
colocada na jarra de água de vidro é 
capaz de transformar profundamente a 
água a ser ingerida, trazendo inúmeros 
benefícios. 
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  Equinócio de Primavera 

  

Equinócio é uma palavra derivada do 
latim aequinoctium  e significa noite 
igual. Refere-se  ao momento do ano 
em que a duração do dia é igual à da 
noite sobre toda a Terra. 

 

21 de março no hemisfério norte 

21 de setembro no hemisfério sul 

 

O Equinócio Vernal (21/03) ocorre com 
a entrada da primavera no hemisfério 
norte e do outono no hemisfério sul. 
Este ponto vernal marca o início do 
signo da Áries, a entrado do sol no 
signo de Áries, que marca o início do 
Zodíaco. 

 

O Equinócio Outonal (23/09) marca a 
entrada do outono no hemisfério norte 
e da primavera no hemisfério sul, 
chamado também de Ponto de Libra. 

 

Equinócio da Primavera é uma data de 
equilíbrio e reflexão. Os dias escuros 
do inverno se vão e a Terra está pronta 
para ser plantada. A semente da vida é 
semeada no ventre da Deusa.  A 

Deusa, na sua fase Donzela/Virgem, 
está revigorada e cheia de alegria. 

 

Ostara é o festival em homenagem à 
Deusa Oster, Senhora da Fertilidade, 
cujo símbolo é o Coelho. O Coelho 
(para alguns, a lebre) era um símbolo 
de renascimento e de ressurreição, 
animal sagrado para várias deusas 
lunares, tanto na cultura oriental como 
na acidental Foi desse antigo festival 
que teve origem a Festa da Páscoa. De 
fato,  como ocorreu com a maioria dos 
antigos festivais pagãos, o Equinócio 
da Primavera foi cristianizado pela 
Igreja na Páscoa, com a celebração  da 
ressurreição de Jesus Cristo. A palavra 
PÁSCOA em inglês é EASTER, nome 
derivado da deusa saxônica da 
fertilidade, Eostre. Até hoje, o domingo 
de Páscoa é determinado pelo antigo 
sistema do calendário lunar, que 
estabelece o dia santo no primeiro 
domingo após a primeira lua cheia no 
ou após o Equinócio da Primavera no 
hemisfério norte. 

 

O Equinócio da Primavera marca a 
fase da gravidez da Deus Tríplice, 
atravessando a estação fértil. Os ovos 
eram símbolos antigos de fertilidade 
oferecidos à deusa dos pagãos.  

 

gelada do inverno. Agora é hora do 

verdejar, quando a fragrância das flores 

se espalha com a brisa. Este é o início. 

A vida se renova por sua magia, Deusa 

Da Terra. O Deus se distende e se 

ergue, ansiosos em sua juventude e 
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Sol de Primavera  

Beto Guedes 

Quando entrar setembro e a boa nova 
andar nos campos, 
Quero ver brotar o perdão onde a gente 
plantou juntos outra vez 
Já sonhamos juntos semeando as 
canções no vento... 

 Quero ver crescer nossa voz no que 
falta sonhar... 

Já choramos muito, muitos se 
perderam no caminho 
Mesmo assim não custa inventar uma 
nova canção que venha nos trazer 
Sol de primavera abre as janelas do 
meu peito 

A lição sabemos de cor 
só nos resta aprender... 

Mantra para limpar as más águas 

Na hora do banho, imaginar que 
existem janelas nas pontas dos dedos 
dos pés e dos dedos das mãos. Faça a 
conexão com a água e peça a ela que 
limpe todo o seu ser, tirando todas as 
energias negativas, mágoas, 
ressentimentos. Vá fazendo 
movimentos ao longo das pernas e dos 
braços, no sentido de dentro para fora, 
ajudando no processo de eliminação 
das energias tóxicas. Vá repetindo o 
mantra que me foi ensinado pelos 
Senhores dos Registros Akáshicos: 

Leva embora toda a mágoa. 

Leva embora toda a dor, 

E flua, e flua, e flua 

Para o Amor 

Quando terminar o banho, não se 
esqueça de fechar as janelinhas. 

_____________________________ 

 

 

 

Avisos 

Dia 19/09 ,19 e 30 às 22 h  Grupo de 
Estudos sobre Maria Madalena. Valor: 
R$ 20,00 

Dia 21/09, 14 às 17:30 h  Ritual do 
Equinócio da Primavera /Local: Serena 
(Condomínio Aconchego da Serra)  
Não será cobrada taxa. Levar algo para 
compartilhar no chá das Madalenas. 

Dia 02/10, 19 e 30 às 22 h  Círculo 
Sagrado de Mulheres Encontros com 
Madalena. Valor: R$ 70,00 

Abertura dos Registros Akáshicos  
Sessão individual, com 1 h de duração. 
Agendar previamente. Valor: R$ 150,00 

heloisa.monteiro@globo.com 

 

casa.das.matryoshkas@globo.com 

(31) 9981-8084 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


