
    Ascensão. Trata-se de uma palavra repleta de 
mistério e maravilha. É também o objetivo da vida 
conforme definido pelos mestres ascensos e seus 
mensageiros. Mas a ascensão não é um objetivo 
garantido, e não é fácil medir o progresso pelos 
padrões humanos. A senda da ascensão requer 
esforço e a resolução de muitos quebra-cabeças da 
vida.vida. Quanto mais nos aproximamos da mudança 
chamada morte, muitos se perguntam: “Eu fiz o 
suficiente para ganhar minha ascensão?”

     Entra Serápis Bey! Como o Hierarca do Templo 
da Ascensão em Luxor, este incomparável chohan, 
que ama sua alma mais do que você jamais poderá 
imaginar, está pronto para ensiná-lo do seu próprio 
livro, Dossiê sobre a Ascensão. Ele mostra o que é 
importante e o que não é tão importante para se 
preparar para a ascensão. E ele o instrui como fazer 
a a ascensão não apenas em uma série de etapas em 
sua vida, mas em uma jornada abrangente de amor 
que o levará de volta ao coração de Deus.
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      •   Palestras esclarecedoras e inéditas da Summit University, proferidas por 
         Elizabeth Clare Prophet a respeito do Dossiê sobre a Ascensão 
        •   Ensinamentos transformadores sobre como fazer a ascensão, inclusive 
      como passar nos testes relacionados à chama trina e ao orgulho.
      •   Exercícios e reflexões esclarecedores para ajudá-lo a refletir sobre a sequência de passos que dará no 
          caminho da ascensão
        •   Histórias interessantes de membros da Summit Lighthouse que fizeram suas ascensões
        •   Ditados inspiradores de Serápis Bey, Kuthumi, Amen Bey e da mestra ascensa Clara Louise sobre a
      caminhada na senda da ascensão
        •   Uma bênção especial do chakra com a gema de ametista da Mensageira que Serápis Bey carregou
      com um foco da chama da ascensão

   O retiro está aberto para os Guardiães da Chama bem como para estudantes novos que conheçam o 
básico dos Ensinamentos dos Mestres Ascensos e da Ciência da Palavra Falada. Para participar é preciso 
ter no mínimo 15 anos. O Seminário será traduzido para o espanhol e o português e a pessoa poderá par-
ticipar dele tanto pessoalmente, na sede da The Summit Lighthouse, em Montana (EUA) – favor trazer 
rádio e fones de ouvido –, quanto virtualmente pelo sistema de cursos online da SU. Os estudantes que 
participarem diretamente na Sede deverão retirar o crachá e a pasta de exercícios no “Registration”, até 05 
dde julho. Os que participarem virtualmente deverão efetivar a inscrição, fazer o login no Sistema Online da 
SU e assistir ao video com as orientações até 5 de julho.

   Dossiê sobre a Ascensão, de Mark L. Prophet (Summit Lighthouse do Brasil®), The Path to Your 
Ascension, de Annice Booth (Summit University Press®); Os Mestres e a Senda Espiritual, de Mark L. 
Prophet e Elizabeth Clare Prophet (Summit Lighthouse do Brasil®) e a Bíblia (versão King James).

       O SEMINÁRIO INCLUI:

PARTICIPAÇÃO:

  A ascensão tem que ser desejada, e tem que ser desejada de forma 
ordenada. Tem que ser desejada, não como um mecanismo de escape das 
responsabilidades ou dos deveres mundanos. Ela tem que ser desejada como 
o auge de uma vida de serviço segundo a vontade de Deus, e os homens têm 
que estar dispostos durante as suas encarnações finais no planeta – a sua 
ocasião de escapar à ronda dos séculos – a prestar o melhor serviço possível 
à luz e de ajudar a inaugurar o reino.

Serápis Bey, Dossiê sobre a Ascensão, p. 189
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