
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abrir-se à LUZ 

Chamar pela LUZ 
Oferecer-se à LUZ… 



ENCONTROS CASA 2020 
A Vida Toda é Yoga – jornada XVIII 

Abrir-se à Luz, Chamar pela Luz, 
Oferecer-se à Luz… 

Vivências criativas à luz do Ioga Integral e da 

Educação Integral de Sri Aurobindo e Mira Alfassa, A Mãe 
 

21 a 25 de janeiro 
Retiro Vicente de Paulo – Igarapé-MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOBRE O TEMA DA OFICINA 

Prosseguindo em nossa exploração dos significados espirituais contidos no símbolo 
de Sri Aurobindo (ilustrado acima), nesta oficina abordaremos a flor do lótus no 
centro, sobre as águas dentro do quadrado. 

No símbolo de Sri Aurobindo, a flor do lótus representa o Avatar. O que é um Avatar? 

“Certamente, para a consciência terrena, o próprio fato de que o Divino se 
manifesta é o maior de todos os esplendores. Considere a obscuridade aqui e o que 
ela seria se o Divino não interviesse diretamente e a Luz das Luzes não irrompesse 
do seio da obscuridade – pois este é o significado da manifestação.” 

“Uma encarnação [Avatar] é a Consciência e Ser Divinos manifestando-se através 
do corpo”. 

 “O Avatar é necessário quando um trabalho especial precisa ser feito e em crises 
no processo da evolução. O Avatar é uma manifestação especial…” 

 “A avataridade teria pouco sentido se não fosse conectada com a Evolução. A 
progressão hinduísta dos dez Avatares é, ela própria, uma parábola da Evolução.” 

“O Avatar é alguém que vem para abrir o Caminho para a humanidade em direção 
a uma consciência mais alta…” 

“A manifestação do Divino na forma do Avatar é de ajuda para o ser humano 
porque o auxilia a descobrir sua própria divindade e a descobrir o caminho para 
realizá-la.” 

SRI AUROBINDO, EM “CARTAS SOBRE O IOGA” 
 

“Contudo, o desenvolvimento do Dharma [Lei universal/espiritual] no mundo não é 
o objetivo único da descida do Avatar, esse grande mistério do Divino manifestado 
na humanidade. Há dois aspectos do nascimento divino na humanidade; um é uma 
descida, o nascimento de Deus na humanidade, a Divindade manifestando-se na 
forma e natureza humanas, o Avatar do Eterno. O outro é uma ascensão, o 
nascimento do ser humano na Divindade, o ser humano erguendo-se em direção à 
natureza e consciência divinas, é o ser nascido de novo num segundo nascimento 
da alma. É a este novo nascimento que o Avatar e o erguer-se do Dharma têm o 
propósito de servir.” 

“[A visão espiritual] percebe que a avataridade externa é um signo, no símbolo de 
uma vida humana, da Divindade interior, eterna, fazendo-se manifesta no campo 
de sua própria mentalidade e corporalidade humanas, de modo que estas possam 
crescer em unidade com e sejam possuídas por aquela Divindade. A manifestação 
divina de um Cristo, um Krishna, um Buda, na humanidade externa tem como 
verdade interior a mesma manifestação do Avatar eterno, dentro, em nossa própria 
humanidade interior. Aquilo que foi feito na vida humana exterior da Terra, pode 
ser repetido na vida interior de todos os seres humanos.” 

SRI AUROBINDO, EM “ENSAIOS SOBRE O GITA” 



Vimos assim que, de acordo com a tradição espiritual indiana, o Avatar é uma 
emanação de um aspecto do Ser Divino que se encarna num corpo individual com 
um desígnio específico, cujo sentido geral, contudo, é sempre favorecer o processo 
da Evolução universal. 
Aprendemos também que o mistério/milagre desta manifestação do Espiritual 
reproduz-se igualmente em todo e cada nascimento aqui, na Terra e nas condições 
da Matéria e da Vida: no âmago de cada ser estaria uma centelha-espírito de 
potencialidades infinitas de ser e consciência, esperando agora por serem 
descobertas e manifestadas. 
A esta altura, no entanto, talvez já se tenha colocado a pergunta: 

QUE SIGNIFICADO E RELEVÂNCIA PODE TER ESTE TEMA PARA NÓS, HOJE? 

Segundo aquela visão, a consciência humana seria o ápice que este processo de 
manifestação evolucionária alcançou até agora na Terra; ela representa, igualmente, 
o ponto de virada em que todo este processo pode tornar-se consciente e voluntário. 
Assim, todo e cada ser humano, com sua combinação imensamente complexa de luzes e 
sombras, forças e fraquezas, representa a corporificação de uma dessas centelhas de ser 
e consciência, manifestando-se em determinado grau de autoconsciência; sendo isto, 
traz inerente igualmente a possibilidade da autodeterminação: ele pode escolher buscar a 
descoberta e o desenvolvimento, gradual, consciente e voluntariamente conduzido, da 
totalidade de potencialidades que constitui sua verdade individual, única e intransferível, 
a qual, no entanto, está em harmonia intrínseca com as demais verdades individuais, 
com a verdade da espécie e do todo universal – com a Verdade, simplesmente. 

O ser humano sob a ótica de uma dimensão/realidade interior, espiritual; a afirmação 
da pessoa como individualidade em desenvolvimento e formação, com as 
possibilidades e desafios inerentes a essa condição, mas, sobretudo, apta a escolher 
protagonizar seu próprio processo de crescer e tornar-se e ser: este o enfoque e 
escopo de nossa oficina. 
Só de forma despretensiosa e leve poderíamos abordar um tema dessa magnitude: e 
será com propostas de vivências simples e de caráter lúdico, utilizando elementos de 
CONSCIÊNCIA CORPORAL, RITMO, REFLEXÃO COMPARTILHADA e o VER-OUVIR-
MOVIMENTAR-SE como pontos de partida para a experiência e expressão criativas, 
que buscaremos possibilitar a cada participante um encontro renovado com o núcleo 
de potencialidades infinitas que, em seu interior, aguardam por descoberta, 
experimentação, manifestação e afirmação. 

Para informações complementares sobre a fundamentação geral do trabalho 
desenvolvido pela Casa Sri Aurobindo, acesse: 

www.casasriaurobindo.com.br 
 

A condução do trabalho estará a cargo de membros do 
corpo docente da Casa Sri Aurobindo, podendo ainda contar 

com a participação de professores convidados. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“o lótus do conhecimento 

abre-se no interior pelo poder 

da irradiação resplandecente d’Aquele 

que habita no lótus do coração” 
 

SRI AUROBINDO 



INFORMAÇÕES GERAIS 
Período: 21 a 25 de janeiro 

Local: Retiro Vicente de Paulo – Igarapé-MG 

 A oficina terá abertura na terça-feira, 21/01, às 20h00, e encerramento no 
sábado, dia 25/01, às 13h00. Embora com abordagens diversificadas, a proposta 
constitui um todo; em razão disto, não é possível a participação em dias avulsos. 

 
Custos da oficina: 

Compreendem o custeio da PARTICIPAÇÃO no curso e da HOSPEDAGEM. São 
valores distintos e acertos em separado, conforme discriminado abaixo: 

 PARTICIPAÇÃO: 

MODALIDADE 1 – Inscrição antecipada até 31/12/2019: R$520,00 
Pagamento à vista somente 
MODALIDADE 2 – Inscrição até 15/01/20: R$640,00 
A – à vista 
B – em 02 parcelas de R$320,00, com vencimento na data da 
inscrição e em 15/01/20. 
 MODALIDADE 3 – Inscrição após 15/01/2020: R$740,00, à vista 
 

Pagamento a ser feito à Casa Sri Aurobindo, em dinheiro, 
depósito ou transferência bancária (vide ficha de inscrição). 

 
• DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS 

Em caso de desistência até o dia 10/01/2020, haverá devolução de 80% dos valores 
pagos; após esta data, não haverá devolução, mas a inscrição feita poderá ser 
transferida para outra pessoa, ou transformada em crédito com validade de até um ano 
para participação em outros eventos promovidos pela Casa Sri Aurobindo. 
 

 HOSPEDAGEM: 
O período completo da oficina compreende quatro diárias. A hospedagem será no 
próprio local do Encontro, em apartamentos simples, incluindo 03 refeições diárias, 
café e chá nos intervalos da manhã, tarde e à noite. Há duas opções: 

• 1 – R$160,00 a diária, com roupa de cama e banho fornecida pelo Retiro; 
• 2 – R$140,00 a diária, com roupa de cama e banho trazida pelo participante. 

 
O acerto da hospedagem deverá ser feito diretamente com o Retiro, na chegada. 

O Retiro não trabalha com cartão; o pagamento deve ser à vista, 
em dinheiro, cheque ou por transferência bancária. 

Para informações, contate o Retiro: (31)3534-1390 (Jacqueline) 



Recomenda-se trazer repelente e calçado apropriado para caminhada. 
 
Para informações completas sobre o Retiro Vicente de Paulo, bem como 
instruções detalhadas sobre como chegar ao local, inclusive com mapa, caso 
queira ir por condução própria, consulte: 
 

www.retirovicentedepaulo.com.br 
 
No caso de acesso por condução própria, a referência de endereço do Retiro, 
que é conhecido localmente como ”Retiro dos Padres”, é: 
RUA DO POVOADO, S/N – BAIRRO NOVO HORIZONTE NORTE / IGARAPÉ-MG 

 
 OPÇÃO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA O RETIRO 

Haverá uma van com saída de Belo Horizonte, com destino ao Retiro, no dia 21/01, 
às 15h00, e retorno a Belo Horizonte no dia 25/01, igualmente às 15h00. 

• As vagas disponíveis serão preenchidas por ordem de chegada, sendo 
necessária a confirmação de interesse impreterivelmente até o dia 15/01.  

• O ponto de partida em Belo Horizonte será a TÔNUS FISIOTERAPIA: Rua 
Cristina, 1160 – Bairro Santo Antônio. 

(O deslocamento do aeroporto/rodoviária/residência até a Tônus é de 
responsabilidade do participante) 

Obs: a contratação da van só é possível em pacote inteiro, ou seja, incluindo 
ida e volta. Valores serão informados oportunamente aos interessados. 

IMPORTANTE: como o Aeroporto Tancredo Neves (Confins) dista cerca de uma hora 
do centro de Belo Horizonte, caso venha por ele seria interessante programar seu voo 
com chegada até as 12h00, para um deslocamento confortável até a Tônus, local de 
partida da van, se for essa sua opção. 

 
Para confirmação de inscrição na oficina e transporte, fale com 

Gisele: (31) 997233002 
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Pelo telefone (31)3221-8004 ou sítio eletrônico da CASA (abaixo) 

(pelo telefone, deixe recado na secretária eletrônica e retornaremos). 

 
CASA SRI AUROBINDO 

Núcleo para o Livre Desenvolvimento da Consciência 

www.casasriaurobindo.com.br 



 
ENCONTROS CASA 2020 - FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
NOME:           
ENDEREÇO: 
CIDADE:                                          U.F.:            CEP:   
E-MAIL*:                                      FONE: 

*importante para a troca de informações sobre como chegar, transporte, etc. 
 
PAGAMENTO:  

  MODALIDADE 01 – ANTECIPADO ATÉ 31/12/2019: R$520,00 

 À vista 

  MODALIDADE 02 – INSCRIÇÃO ATÉ 15/01/2020: R$640,00 

 A – à vista 

 B – em 02 parcelas de R$320,00, com vencimento na data da inscrição e em 
15/01/2020 

  MODALIDADE 03 – APÓS 15/01/20: R$740,00, à vista 
 
  Através de: 

 Depósito no Banco Itaú S.A., Agência 1430, Conta Corrente 08311-1 
 Em Dinheiro, diretamente 
 Transferência eletrônica (CNPJ Casa Sri Aurobindo: 13.534.847/0001-06) 

 
 

Para inscrever-se, envie esta ficha, 
acompanhada de seu pagamento ou 

cópia do comprovante de depósito para: 
 

EC 2020 - CASA SRI AUROBINDO 
R. Sra. Das Graças, 16, sala 110 - Cruzeiro 

30310-130 BELO HORIZONTE – MG 
 

Ou para o e-mail: 
 

casa_sri_aurobindo@yahoo.com.br 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


