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Áries, Touro e Gêmeos                                                                                            2018 

 

A PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO 

 

Segundo Corinne Heline, o cristão místico não comemora a Páscoa somente como um evento histórico que 

ocorreu no Gólgota, pois ele sabe que o sacrifício de Cristo é uma ocorrência anual. Cada ano, Ele penetra a Terra na 

época do Natal e, em cada Páscoa, ascende aos Céus para a restauração de Seus poderes antes de retornar a esta esfera 

física no Equinócio de Setembro. 

 

Quando a humanidade sucumbiu à sedução dos Espíritos Lucíferos, o ritmo do corpo físico do ser humano foi 

mudado, de modo que o fogo da coluna espinhal entrou em sintonia com as forças lucíferas. É a Missão de Cristo se 

contrapor a essa condição, substituindo esse ritmo dos Espíritos Lucíferes pelo próprio ritmo de Cristo que, como um 

Arcanjo, também é um Ser ígneo, conforme diz Corinne Heline. 

 

A Missão de Cristo foi muito bem sintetizada em um texto de Corinne Heline, do qual apresentamos um extrato, 

extrato esse lido em nossa reunião de Natal. 

 

 

CRISTO E SUA MISSÃO 

 

“ Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por Mim”, disse Cristo. Estas palavras 

têm grande significado para o cristão místico que sabe que, somente pela penetração do Espírito de Cristo no corpo 

planetário da Terra, foi tornada possível a continuidade do progresso espiritual para a humanidade. 

 

O Regime do Antigo Testamento estava sob a orientação dos Espíritos de Raça comandados por Jeová, que deu 

ao ser humano a Lei, através dos Dez Mandamentos, e buscou a obediência a esses mandamentos pelo temor a Deus e 

através de recompensas e punições. Sob o Regime de Jeová, a cristalização era inevitável e, com a vinda de Cristo, foi 

estabelecido um novo regime através do qual o ser humano aprenderia a despertar em si mesmo seu Cristo Interno. O 

Amor tornou-se a força motivadora dos novos dias e tornou-se também o cumprimento da Lei, estando seus principais 

Ensinamentos contidos no Sermão da Montanha. 

 

A Vida do Cristo Cósmico manifestou-se na Terra através de Jesus para que os assim chamados perdidos 

pudessem ser salvos dos resultados de seus malfeitos. Quando a grande Luz do Cristo Cósmico permeou a Terra no 

momento da Crucificação, um novo impulso espiritual começou seu trabalho no coração do planeta. Essa nova força está 

gradualmente mudando a frequência vibratória e iluminando o corpo da Terra, de modo a serem obtidas condições mais 

favoráveis para que a humanidade possa se tornar mais sensível ao poder e ao Espírito de Cristo. Cada ano em que Cristo 

renasce para a Terra no Natal, o véu entre o visível e o invisível torna-se mais tênue e pessoas, em número crescente, 

atingem o estado de consciência através do qual podem triunfantemente proclamar que a morte não existe.  

 

São várias as razões ou propósitos para o sacrifício anual do mais Alto Iniciado dos Arcanjos, que tornou-se 

assim o Cristo planetário e responsabilizou-se pelo trabalho de redenção do ser humano e da Terra. Uma das razões mais 

fortes foi a de que era necessário limpar a envoltória de desejo da Terra que estava escura e fortemente impregnada de 

brutalidade, animalismo e egoísmo. Essa purificação permitiria ao ser humano o acesso à matéria de desejos mais pura e 

limpa como núcleo para seus futuros corpos de desejos, acelerando assim o progresso do processo evolutivo. 

 

Para realizar essa missão, Cristo teve de contar com a ajuda do Mestre Jesus, pois o Grande Espírito de Cristo 

pertence a uma onda de vida superior à humana. Cristo nunca tinha tido experiência prévia em ocupar um corpo humano, 

o que era um requisito importante a ser obedecido, pois o sangue de Jesus desempenharia um importante papel em Sua 
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missão, purificar o sangue do egoísmo. O sangue é o canal para os sentimentos e emoções e é contaminado através da 

geração e purificado pela regeneração. O corpo alma, com o qual os pioneiros deverão estar vestidos para encontrar o 

Cristo na Região Etérea quando Ele voltar, é o produto mais elevado e o mais espiritualizado do sangue. Com o fluxo de 

sangue de Jesus no Calvário, um imenso poder espiritual alcançou o centro da Terra. Esse poder aumenta a cada ano 

quando um novo impulso de Cristo penetra nosso planeta. Portanto, a cada ano, o altruísmo e a fraternidade aumentam e, 

para o ser humano, torna-se mais fácil abandonar o egoísmo e viver cada vez mais para os outros.  

 

A Igreja Ortodoxa ensina que Cristo veio para salvar os perdidos. Esse ensinamento é verdadeiro também para os 

cristãos esotéricos e se aplica aos atrasados do processo evolutivo humano. A acumulação do mal foi tão grande que a 

evolução teria sido retardada de tal modo que, se Cristo não viesse, teria sido necessário que a Terra expelisse uma outra 

lua. As leis gêmeas do Renascimento e de Causa e Efeito cuidam da maioria dos humanos, mas os atrasados teriam 

ficado muito atrás e incapazes de acompanhar a maioria em nosso processo evolutivo.  

 

De acordo com o Antigo Regime, o que valia era expresso pelo pensamento “olho por olho, dente por dente”. 

Com a vinda de Cristo, a Lei foi superada pelo Amor. Através de seu poder redentor, o pecado era perdoado. Pelo 

arrependimento, pela restituição e pela reforma, as dívidas do destino estavam saldadas. 

 

Com o sacrifício de Cristo, o véu que pende ante o Templo foi rasgado. A chamada de Cristo é para todos os que 

desejarem vir e partilhar das águas da vida. Durante o Antigo Regime somente os poucos escolhidos poderiam entrar nos 

Templos de Iniciação. Com o estabelecimento do Regime Cristão, a Iniciação foi aberta a todos. As verdades por ela 

reveladas podem ser adquiridas somente por esforço individual e mérito. “Procure e encontrará. Bata na porta e ela será 

aberta”.  

 

A vinda de Cristo trouxe para a humanidade as fases superiores da Iniciação que são os quatro Grandes Mistérios 

ou as quatro Grandes Iniciações. Todas as religiões prévias à Sua chegada possuíam apenas os Ensinamentos relativos às 

nove Iniciações Menores. As quatro Grandes Iniciações pertencem inteiramente ao Regime Cristão. Jesus e Lázaro foram 

os primeiros da raça humana a serem contemplados com esses poderes. Maria, os Discípulos e outros de grande 

conquista espiritual receberam a primeira dessas Grandes Iniciações no Dia de Pentecostes.  

 

Cristo veio mesmo para salvar a humanidade conforme ensina a Igreja, mas o que a Igreja não revela em suas 

doutrinas correntemente aceitas é o método usado nessa Salvação. O Cristianismo Esotérico expõe o método de forma 

completa ao dizer que somente a fé no trabalho redentor de Cristo é insuficiente. O ser humano ainda deve trabalhar por 

sua própria salvação. Isto é possível para o ser humano até mesmo nas atuais desagregadoras condições, porque o 

empréstimo cósmico de poder espiritual dado a ele por Cristo é garantido por Sua presença continuada como Regente da 

Terra, purificando sua atmosfera psíquica e impregnando nosso planeta com Suas divinas vibrações. Isso é o que 

constitui o trabalho redentor de Cristo, um trabalho que continuará até que a humanidade tenha alcançado um estado em 

que tenha forças suficientes para caminhar para frente e para o alto sem ajuda.  

 

Resumindo, podemos dizer que Cristo veio ajudar o ser humano a se salvar. Na realidade, somos todos Cristos 

em formação. O Sacrifício de Cristo continuará a ser uma recorrência anual até que a humanidade se cristianize e 

prescinda desse Seu sacrifício, tornando-se capaz de realizar o trabalho que é agora feito por Ele, ou seja, guiar nosso 

planeta em sua órbita ao redor do Sol, cuidando também de todas as ondas de vida que têm seu lar na Terra. E isso só é 

possível através do desenvolvimento do Poder do Amor. 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>0<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

A PAZ MUNDIAL 

 

O Grande Sacrifício de Cristo continuará a ser uma recorrência anual até que a humanidade se cristianize, 

conforme afirmado acima, e isso pressupõe, entre outras condições, que a humanidade possa conviver em paz, em uma 

verdadeira fraternidade universal, o que ainda se afigura como uma meta bastante distante a realizar. Muitas pessoas de 

boa vontade não se conformam com a existência de guerras que ceifam muitas vidas. O próprio Max Heindel, 

sobrecarregado de angústia por conhecer as terríveis condições que existiam durante a I Guerra Mundial, dirigiu-se ao 

Mestre, um dos Irmãos Maiores, sobre a causa de tudo isso, conforme relatado em uma das revistas Rays of the Rose 

Cross, de novembro de 1942, quando uma II Guerra Mundial já estava em curso. 
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Em resposta à sua angústia, o Mestre deu a seguinte informação, conforme descrito nessa revista: 

 

“ Cesse seu sofrimento, meu irmão, e tenha ânimo. Se você tivesse um amigo que tivesse perdido sua visão por 

causa de uma catarata e fosse forçado a fazer uma operação para sua remoção, você provavelmente sentiria muito por 

esse seu sofrimento, mas se rejubilaria com a proximidade da restauração de sua visão e poderia até sentir uma alegria 

antecipada, que poderia fazer com que você quase esquecesse seu sofrimento. ” 

 

“O mesmo ocorre em relação a esta guerra. O mundo tornou-se espiritualmente cego. O intelecto não admite 

nada que não possa provar do mesmo modo que alguém ao solucionar um problema matemático. Dúvida e ceticismo 

cresceram como sementes gigantes entre os líderes intelectuais e a equivocada busca do prazer, a indulgência para com 

os sentidos e a indiferença para com tudo que possa promover o crescimento anímico são características comuns das 

massas. Nem a pregação nem as orações podem acordar o mundo. Por conseguinte, os Líderes Invisíveis da humanidade 

permitiram que os Irmãos das Sombras tentassem os governantes das nações e então os cães da guerra foram soltos, 

levando a resultados calamitosos que parecem incontornáveis. “ 

 

“Mas, rejubile-se, essa é realmente uma operação para a catarata espiritual em larga escala. É o dobre de finados 

para a idade do agnosticismo e do ceticismo em relação às verdades espirituais, pois isso abrirá a visão espiritual de 

tantos, que o seu testemunho terá peso junto aos que continuem cegos, e o Mundo Ocidental retornará a Deus com um 

novo zelo que nunca poderia ter resultado de mil anos de pregação. “ 

 

Um resumo da continuação do artigo da Revista Rays é apresentado:  

De acordo com o exposto, fica claro que a grande lição que os Líderes Invisíveis pretendiam ensinar à 

humanidade por meio da I Guerra Mundial não foi aprendida, pois, desde aquele aterrador evento a humanidade, de 

modo geral, tornou-se mais irresponsável e mais propensa a ceder aos desejos de natureza inferior. (...) Mas Deus não 

pode ser enganado e, não tendo o ser humano aprendido a lição durante esse conflito, foi permitido que sobre ele se 

abatesse um conflito ainda maior (a II Guerra Mundial). (...) Os Irmãos da Sombra se alimentam dos pensamentos de 

cobiça, ódio, raiva, de indecência, morte e rapina. Se privados desse alimento, tornam-se fracos e inativos. Os Irmãos da 

Luz se alimentam da essência dos pensamentos e atos de amor, do serviço desinteressado e das orações. E, à medida que 

a humanidade lhes fornece essa substância espiritual, seu poder de ajudar a humanidade a desenvolver suas 

potencialidades aumenta. 

 

São nossos os comentários a seguir: 

As palavras do Irmão Maior podem ser consideradas duras para as pessoas que não possuem uma visão mais 

ampla dos propósitos da vida. A nossa visão ainda está muito condicionada aos objetivos, interesses e relacionamentos 

que temos em nossa vida na Terra, sem uma perspectiva maior que inclua a vida espiritual. Mas elas indicam claramente 

o caminho a seguir. Podemos, com nossos pensamentos e atos, proporcionar maior poder para os Irmãos da Luz e 

colaborar positivamente para uma mudança no “status quo” do mundo. Nós, como estudantes da Filosofia Rosacruz 

temos o dever de trabalhar para disseminar os Ensinamentos Rosacruzes que proclamam, em cada linha, que “em Deus 

vivemos, nos movemos e temos nosso ser” e que devemos viver uma vida de serviço. Com a vinda de Cristo, ficou claro 

que a solução para os problemas do mundo exige a participação de todos, pois nossos problemas são eminentemente 

coletivos. E, quando ajudamos um irmão nosso, ajudamos a nós mesmos. Essencial é também que nós, estudantes, 

participemos do Serviço de Cura, pois assim estaremos contribuindo com nossos pensamentos e sentimentos de ajuda, 

que são verdadeiramente a matéria prima para os Irmãos Maiores prepararem a Panaceia a ser usada pelos Auxiliares 

Invisíveis nos processos de cura. Essa é também uma ação coletiva e sabemos que quando várias pessoas se reúnem em 

um Serviço de Cura, os efeitos crescem em proporção geométrica em relação ao número de participantes. 

 

Encerramos nosso comentário com a transcrição de um trecho da Meditação sobre a Paz, que recomendamos ser 

lida com frequência por todos: 

 

Todos conhecemos o poder do pensamento quando dirigido a um propósito específico. Unamos 

então nosso pensamento com os que amam a Paz na seguinte oração: “Pai Celestial, de acordo com Tua 

Vontade, que o Princípio de Amor Sabedoria do Divino Poder possa eliminar a discórdia e estabelecer a 

harmonia e a paz universal nos corações e nas ações dos seres humanos. “ 
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INFORMAÇÕES SOBRE A OBRA DA FRATERNIDADE ROSACRUZ 
 

 

PRIMEIROS PASSOS DO CAMINHO ROSACRUZ 

 

1  -  SIMPATIZANTE     Recebe o boletim informativo trimestral ECOS e tem acesso às Reuniões Públicas. 

2  -  ESTUDANTE                       Inscreve-se no Curso Preliminar de Filosofia Rosacruz que consta de 12 lições. 

3  -  ESTUDANTE REGULAR  Após completar as 12 lições preliminares, é aceito pela “The Rosicrucian Fellowship”  

                                                     e passa a receber cartas e lições diretamente da Sede Mundial. 

4  -  PROBACIONISTA      Após um período mínimo de 2 anos, o Estudante Regular pode solicitar o grau de   

                                                     Probacionista e iniciar sua trajetória de Serviço. 

 

ATIVIDADES NA SEDE DA FRATERNIDADE ROSACRUZ NO RIO DE JANEIRO 

Horário: 17 horas 

Confraternização   18  de março 

Reuniões de Estudo (sábado)      28  de abril – 26 de maio – 30 de junho 

Palestras (domingo)              15 de abril - 06 de maio  -  10 de junho 

Páscoa    01 de abril 

 

SERVIÇO DE AUXÍLIO E CURA 

Em obediência ao mandamento do Senhor Cristo de curar os enfermos, a FRATERNIDADE ROSACRUZ realiza, a nível 

mundial, semanalmente, o Serviço de Cura, quando a Lua entra em um signo cardeal (Áries, Câncer, Libra e 

Capricórnio). Os estudantes que já completaram a quarta lição do Curso Preliminar podem associar-se a esse serviço 

devocional de ajuda com sua presença em nossa sede no Rio de Janeiro ou por meio de seus pensamentos e preces, 

recolhendo-se às 18:30 horas (19:30 no horário de verão) , mentalizando o Emblema Rosacruz e meditando 

fervorosamente sobre Amor Divino e Cura. 

             

            Março  04  11  18  25 31   -   Abril  07  14  17  21 27    -   Maio  04  12  18  25    -   Junho  01  08  15  21  28  

 

CURSOS DA FILOSOFIA ROSACRUZ 

A Fraternidade Rosacruz Max Heindel oferece gratuitamente os Cursos Preliminar (12 lições), Suplementar (40 lições), 

Ensinamentos Bíblicos da Sabedoria Ocidental (28 lições) e de Astrologia Preliminar (26 lições), Suplementar (12 lições) 

e Superior (13 lições). Para solicitá-los, basta escrever para o endereço abaixo ou para o e-mail, pedindo inscrição. Os  

Cursos Suplementar,  Ensinamentos Bíblicos e  Astrologia deverão ser solicitados só depois de completado o Curso 

Preliminar. 

 

CD “SONGS OF LIGHT” 

A Fraternidade Rosacruz Max Heindel está distribuindo, gratuitamente, o CD “Songs of  Light”  a todos os estudantes 

dos diversos cursos da Filosofia Rosacruz 

 

AQUISIÇÃO DE LIVROS DE MAX HEINDEL  

Livraria Horus, Rua Senador Dantas, 75 – Loja E – Centro – tel 2533-3638  e 2220-7680 

Os estudantes podem também adquirir livros pelo reembolso postal, dirigindo-se à Fraternidade Rosacruz de São Paulo 

pelo tel-fax   (011) 3107-4740 ou pela Loja Virtual  www.fraternidaderosacruz.org.br 

O “Conceito Rosacruz do Cosmos” está disponível na Internet no site de nosso Centro: 

http://www. fraternidaderosacruz.org/conceito.htm 

 

COLABORAÇÕES 

Nossa Fraternidade fornece todos os Cursos sobre a Filosofia Rosacruz, o CD "Songs of Light" e o boletim ECOS, 

arcando com todos os custos, inclusive o da remessa pelo correio nacional e internacional. Para aqueles em que o coração 

despertar o desejo fraterno de colaborar, damos, a seguir, nossa conta bancária: 

Fraternidade Rosacruz Max Heindel – CNPJ 00806351-0001-94 – BRADESCO – AG. 3002 -  C/C 93080-6. 

  


