ERIN - Encontro de Recolhimento Interior
Em Busca da Luz Interior

REGIÃO SC1

1, 2 e 3 de maio de 2020

Amado Frater, amada Soror, saudações rosacruzes!
Convidamos a seguinte reﬂexão:
No que consiste um ERIN - Encontro de Recolhimento Interior? E qual a razão para o membro da Ordem Rosacruz,
AMORC dele fazer parte?
Muitos rosacruzes e martinistas deles se beneﬁciam há muito tempo. Outros agora começam.
Um evento que deve ser realizado em um lugar de silêncio, propício a realização de práticas rosacruzes, tais como:
convocações ritualísticas, vivências místicas, cerimônias de elevação mística, Conventículo Martinista e outros.
O ERIN é um evento Rosacruz coordenado pelo Grande Conselheiro, e realizado com o auxílio dos Organismos
Aﬁliados e dos membros da região.
A Região SC1 da Antiga e Mística Ordem Rosae Crucis, AMORC, o convida a participar desse evento místico que
terá como tema: Em Busca da Luz Interior.
“O Silêncio cura o espírito e o corpo. Nosso verdadeiro Eu, tem assim uma chance de emergir, de desabrochar, de
se expandir majestosamente com toda a sua potência e êxtase” , como ensina Edward Lee na obra Misticismo Prático.
“A Luz divina que está em nós passa a brilhar e a revelar-se à medida que nos empenhamos em aplicar os talentos
e capacidades que desenvolvemos e manifesta-se através de bons pensamentos. Bons pensamentos e boas ações
transmitem raios de Luz” , ensina Robert E. Daniels na obra “A Luz que vem do Leste” - Volume 1.
Em nosso interior a Luz Divina permanece acessa e é no silêncio que ela se manifesta. O brilho da Luz Divina nos
guiará na senda Rosacruz.
Nos laços de nossa Ordem, sincera e fraternalmente
Carmelinda Ana Galilhete - Grande Conselheira SC1

Data: 1, 2 e 3 de maio de 2020
Local: Centro de Eventos Rodeio 12
Rua José Ostrowski Junior, 150, Rodeio 12, Rodeio / SC

Início das A vidades / recepção
Sexta-feira, 1° de maio, feriado nacional
Recepção e credenciamento: das 14h às 16h (não será permi da a entrada após às 16h)

Encerramento das A vidades
Domingo, 03 de maio - 12h

Inves mento (inscrição Individual):
Taxa de Inscrição: R$ 50,00 (cinqüenta reais)
Hospedagem e Refeições: R$ 345,00
Hospedagem, refeições e transporte: R$ 390,00 (transporte - Blumenau - Rodeio 12 - Blumenau)
Hospedagem em apartamento individual com roupa de cama e banho e 5 refeições
A cidade de Rodeio - SC, situa-se a 40 km de Blumenau e, geograﬁcamente no centro da Região SC1.

Informações:
E-mail: carmelinda.laguna@gmail.com fone:(48) 98484-4910

Coordenação: Carmelinda Ana Galilhete - Grande Conselheira Região SC1

ERIN - Encontro de Recolhimento Interior
Em Busca da Luz Interior

REGIÃO SC1

1, 2 e 3 de maio de 2020

Ficha de Inscrição
Nome:

N° aﬁliação:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

CEP:

Telefone (DDD):

Estado:

E-mail:

Vinculado a um Organismo Aﬁliado?
Tipo de aﬁliação:

Rosacruz

Sim

Não

Martinista

Nome do Organismo:
CPF:

Artesão

Taxa de Inscrição: R$ 50,00 (cinqüenta reais)
Hospedagem e refeições: R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais)
Hospedagem, refeições e transporte: R$ 390,00 (trezentos e noventa reais)
Transporte: Saída 01/05/2020 às 13h30 do Capítulo Rosacruz Blumenau, AMORC, na rua Victor Hering, 486 - bairro Bom Retiro
Blumenau SC - Estacionamento no local. Retorno dia 03/05/2020 - 14h, passando pelo terminal rodoviário.

Formas de Pagamento
Depósito na conta bancária da Região SC1 em nome da Grande Conselheira até o dia 24/04/2020
Nome: Carmelinda Ana Galilhete - CPF: 168.131.979-91
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 1593 - conta: 00034.965-8 - op.013
Importante: Valor da Inscrição R$ 50,00 (cinquenta reais) - Enviar cópia do depósito bancário e ﬁcha de inscrição para
carmelinda.laguna@gmail.com , para que sua vaga esteja garan da.

Cartão de Crédito: Pagamento com cartão de crédito, parcelado em até 12 vezes no momento da recepção no local.
Importante: Para reserva da inscrição nesta modalidade de pagamento, solicitamos o
depósito antecipado em conta corrente da região SC1 (acima), do valor da inscrição de
R$ 50,00 (cinqüenta reais).
Para pagamento de suprimentos também dispomos de máquina de cartão de crédito e débito.

até
12x

Receberemos inscrições até o dia 24 de abril de 2020
Qualquer dúvida ou outra forma de pagamento entrar em contato po e-mail ou telefone

Solicito a minha inscrição, aceito as condições acima expostas e anexo a cópia do depósito bancário na forma
de pagamento acima.
Estou ciente de que a regra de ouro de um ERIN Mís co é o silêncio.

Portar consigo:
Rosacruzes: Credenciais de aﬁliação rosacruz, comprovante de regularidade com a GLP e Avental Ritualís co Rosacruz.
Mar nistas Além da documentação acima relacionada, mais, credenciais de aﬁliação Mar nista, comprovante de
regularidade com a Grande Heptada e estola de seu grau.

Vagas limitadas - Garanta já a sua participação
Informações: (48) 98484-4910
Cidade:

Data:

/

/

Assinatura:

