
_________________________________________________________________________________________ 

FRATERNIDADE ROSACRUZ MAX HEINDEL     -     Centro Autorizado do Rio de Janeiro 

Rua Enes de Souza, 19     Rio de Janeiro     RJ     Brasil     20 521-210     Celular  55 (21) 99548-7397 

e-mail: rosacruzmhrio@gmail.com             http://www.fraternidaderosacruz.org 

 
 

Capricórnio, Aquário e Peixes                             2017-2018 

 

NATAL  2017 

 

 

 
Queridos Amigos e Irmãos,  

 

Nesta edição de Natal de 2017, concluímos o artigo que trata a espiral como símbolo do processo evolutivo do 

qual fazemos parte como a onda de vida que tem a responsabilidade de cuidar de nosso planeta em termos 

materiais, mas nem sempre o faz adequadamente por desconhecimento dos objetivos do Plano Divino. Nessa 

segunda parte do artigo, fazemos uma menção à Missão de Cristo, mostrando as razões pelas quais o mais alto 

Iniciado do Período Solar realizou e ainda realiza esse imenso sacrifício de todos os anos vitalizar nossa Mãe 

Terra, para que ela continue a ser o lar de nossa evolução, até que um número suficiente de seres humanos tenha 

desenvolvido o veículo etéreo, o corpo alma, capaz de liberar o Senhor dessa missão. E é exatamente nessa 

época do Natal que Cristo traz de novo Sua Vida à Terra, penetrando-a com Sua Luz. 

 

Desejamos a todos um Natal com muita Paz e com muito Amor, orando de todo o coração para que o Amor de 

Cristo ilumine todos nós e para que nos inspire a encontrar o caminho para a construção de um mundo mais 

harmonizado e justo, honrando assim a imensa dádiva que recebemos do Senhor. 

 

 

 

A ESPIRAL – SÍMBOLO DO PROCESSO EVOLUTIVO  
2ª PARTE 

 

Segundo o Conceito Rosacruz do Cosmos, o produto do uso e do aperfeiçoamento, pelos seres humanos, dos 

veículos que formam a personalidade, os três corpos e a mente, será absorvido ao final do Dia de Manifestação como 

Poder Anímico e Mente Criadora. É, portanto, uma dupla conquista e daí serem dois os caminhos para que seja realizada 

– o do Místico (pelo coração) e o do Ocultista (pela Mente). 

              E  C  O  S 
                FRATERNIDADE ROSACRUZ MAX HEINDEL 

                            Centro Autorizado do Rio de Janeiro 
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O ser humano tem como ajuda para essa conquista as Religiões e as Escolas de Pensamento. As Religiões 

procuram desenvolver o lado devocional do ser humano, procurando dar condições para que o ser possa estar em 

harmonia com seu Eu Superior, a parte divina que nele habita. Outro tipo de ajuda é direcionado aos que buscam 

compreender o universo e seus mistérios por via intelectual. Esse é o campo particular de atuação das Escola de 

Pensamento e de Ocultismo. O objetivo final é, no entanto, o mesmo, o de fazer com que os veículos que formam a 

personalidade fiquem sujeitos ao Eu Superior, estando ele no comando de todas as ações.  

 Conforme dissemos na primeira parte deste artigo, o processo evolutivo pode ser simbolizado por uma espiral, 

que dá ao processo uma garantia de maior eficácia sem tolher o livre arbítrio. Mas é previsto um atalho para esse 

caminho em espiral, que é a Iniciação. Daí as exigências para percorrer esse atalho serem muito maiores, pois as 

recapitulações e as oportunidades para correção de erros passam a ser menores. 

Na época atual, o ser humano está todo voltado para o mundo exterior. No passado mais remoto, o ser humano 

estava em contato com os Mundos Internos. O corpo pituitário e a glândula pineal permitiam esse contato com os 

Mundos Internos. Esses órgãos estavam relacionados ao sistema nervoso simpático. No início do Período Terrestre, o 

sistema nervoso foi dividido em duas partes, sendo criado o sistema nervoso cérebro-espinhal ou voluntário. Em um ciclo 

superior da espiral, essas glândulas deverão ser despertadas e, como estarão ligadas ao sistema nervoso cérebro-espinhal, 

ficarão sob o comando do Ego.  

O despertar dos órgãos do conhecimento se dá por meio da educação ou treinamento esotérico. Mas antes de o 

aspirante receber instruções específicas com essa finalidade, terá que ter vivido uma vida de elevado padrão moral, 

dedicada ao serviço de seus irmãos. As forças com que o aspirante conta para seu desenvolvimento espiritual são as 

forças criadoras que ele economiza. Segundo a Filosofia Rosacruz, as forças criadoras só deveriam ser usadas para a 

geração de um novo ser e, nesse aspecto, aqueles que estão em condições de gerar corpos apropriados para os seres que 

aguardam essa oportunidade têm o dever de fazê-lo. Vejam o exemplo de José e Maria.  

Para poder atuar nos Mundos Internos, o aspirante precisará de um novo veículo, que lhe permita ter consciência 

nesses mundos. Esse veículo é o Corpo Alma, formado pelos dois éteres superiores, o éter luminoso e o refletor, que em 

nossa vida comum permitem o uso dos nossos sentidos e da memória, e que passarão a acompanhar o Ego com seus 

veículos superiores nos voos da alma, propiciando o exercício das mesmas funções nos planos internos. Os éteres 

superiores são também a sede da Alma Intelectual, que o aspirante constrói vida após vida. Daí o nome de corpo alma, o 

corpo que abriga a alma.  

A Iniciação, que garante essa mudança de foco da consciência, não é uma cerimônia, é um processo para o qual o 

aspirante tem que se preparar, primeiro, vivendo uma vida adequada e, depois, por meio de um treinamento esotérico 

conferido por um Mestre. O processo de Iniciação possui duas fases: 

 - As Iniciações (ou Mistérios) Menores, em número de nove, 

 - As Iniciações (ou Mistérios) Maiores, em número de quatro. 

As Iniciações Menores dizem respeito à evolução da humanidade no Período Terrestre. As Iniciações Maiores 

correspondem à sua evolução nos Períodos seguintes. Durante a Iniciação nos Mistérios Menores, observa-se também a 

presença da recapitulação como instrumento indispensável de ajuda ao processo. Nos quatro primeiros graus dos 

Mistérios Menores, a consciência do aspirante é dirigida, sob o impulso do Hierofante, para a Memória da Natureza que 

contém os registros das três primeiras revoluções do Período Terrestre e a metade já percorrida da quarta revolução, bem 

como as correspondentes épocas dessa quarta revolução. Do quinto grau ao último o aspirante é levado ao final do 

Período Terrestre e esclarecido sobre o tema.  

 

A MISSÃO DE CRISTO 

 
Não é possível falar sobre o processo evolutivo sem dedicar algumas palavras à Missão de Cristo, envolvendo essas 

palavras com o maior sentimento de gratidão de que sejamos capazes. O ser humano sempre foi ajudado em seu caminho 

e principalmente quando se tornou um indivíduo dono de seu destino. São características fundamentais do Plano Divino:  

a) O respeito ao Livre Arbítrio, como já evidenciamos; 

b) O amor dos Seres Superiores que guiam a Evolução aos seres humanos, demonstrado no esforço realizado para 

que ninguém se perca no caminho. 

A primeira ajuda após nos tornarmos indivíduos foram as Religiões do Espírito Santo, através das quais os seres 

humanos aprendem a dominar seu corpo de desejos. Sob a égide dessas religiões, o corpo de desejos é aperfeiçoado 

através da Lei, que age externamente sobre os indivíduos, premiando-os ou castigando-os de acordo com seus atos. Com 

a queda do homem, sob a influência dos Anjos Lucíferes, o ser humano tornou-se consciente do Mundo Físico 

prematuramente, sem estar completamente preparado para atuar em um mundo que mal dominava. Perdeu a consciência 

da Região Etérica, simbolizado pela expulsão do Jardim do Éden, e a mente nascente, que deveria obedecer ao Ego, ficou 

escrava do corpo de desejos.  
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A consequência desse estado de coisas é que todos pecavam e passavam quase todo o período post-mortem no 

purgatório. As dívidas para com a Lei de Causa e Efeito cresciam cada vez mais. Além disso, o princípio fundamental 

das religiões do Espírito Santo é a separação entre grupos, onde cada um deles procura seu engrandecimento em 

detrimento dos outros.  

Por esse motivo, Cristo veio para buscar e salvar os perdidos. Essa foi a segunda ajuda, a Religião do Filho, cuja 

finalidade é a união com Cristo, pela purificação e o governo do corpo vital. O propósito da Religião de Cristo é elevar a 

humanidade para formar uma Fraternidade Espiritual, integrando os seres, mas sem deixar de manter a individualidade. A 

Lei, sem ser abolida, deve dar lugar ao amor como princípio fundamental.  

CRISTO é o mais alto iniciado da Onda de Vida do Período Lunar, os Arcanjos, possuindo veículos desde o Mundo 

do Espírito de Vida ao Mundo de Deus. Jesus é o homem, pertencente à nossa onda de vida e que já estava percorrendo o 

caminho da santidade por muitas vidas. Cristo, como o mais alto Iniciado do Período Solar, emprega o Espírito de Vida 

como seu veículo mais inferior. Daí a relevância do trabalho de Cristo para superar a separação trazida pelas Religiões do 

Espírito Santo. Mas, Sua principal missão era a de resgatar aqueles chamados de pecadores que, sob o esquema normal 

da Evolução, sob a égide da Lei de Causa e Efeito, teriam de deixar o atual processo evolutivo para prosseguir a evolução 

em um novo Dia de Manifestação.  

O Conceito Rosacruz do Cosmos mostra como Cristo cumpriu Sua Missão. Entre os aspectos mais relevantes 

podemos citar que Cristo purificou o Corpo de Desejos da Terra, para permitir que os perdidos tivessem a chance de se 

salvar e também abriu o caminho da Iniciação para todos, que antes estava aberto apenas para uns poucos escolhidos.   

 

O DESPERTAR DO CRISTO INTERNO 
 

Como preceitua o axioma hermético, “conforme acima, assim também é abaixo”, possuímos um Cristo Interno 

que temos de despertar. O despertar dos órgãos do conhecimento se dá por meio do treinamento esotérico. Mas antes de 

receber instruções para isso, o aspirante terá que viver uma vida de elevado padrão moral, dedicada a servir seus irmãos.  

O domínio do Espírito de Vida sobre um veículo sob o controle do Ego, o sangue, viabiliza a formação do Cristo 

Interno, pois o Espírito de Vida tem como contraparte o Corpo Vital, cujos éteres superiores formam o corpo alma, capaz 

de permitir o funcionamento do ser nos Mundos Internos. Mas é preciso, especialmente para os que seguem o caminho 

do ocultismo, que a mente se torne iluminada antes da espiritualização do coração, que é a base da formação do Cristo 

Interno. A mente deve ser tornada ativa antes e então preparar o caminho da espiritualização do coração que, ao final, 

torna-se um poder maior do que a mente. Isso está simbolizado no Evangelho em João Batista, que simboliza a mente 

iluminada e que veio preparar o caminho para o Senhor, que simboliza o coração.  

 

NOSSO CENTRO AUTORIZADO COMEMORA 20 ANOS DE SUA SEDE ATUAL 

 

Após a partida de nossa Instrutora, D. Irene Gomez de Ruggiero, para os Mundos Invisíveis, a Fraternidade 

Rosacruz Max Heindel passou a funcionar por alguns anos na residência de um de seus membros. Com a ajuda 

de amigos, foi possível a aquisição de um imóvel para a Sede, na Rua Enes de Souza, 19, na Tijuca, que foi 

reformado para tornar-se nossa nova sede. Desse modo, em 21 de dezembro de 1997, tivemos a primeira 

reunião de Natal na nova sede, que foi oficialmente inaugurada e consagrada à Obra Rosacruz em 01 de 

fevereiro de 1998, às 9h45, momento astrologicamente mais favorável, após a preparação de uma egrégora 

adequada, realizada pela leitura devocional do Ritual dos Doze Dias Santos no período de 26 de dezembro de 

1997 a 6 de janeiro de 1998. 

 

Vinte anos após, estamos lembrando, em 17 de dezembro de 2017, em outra reunião de Natal, esse evento que 

nos é tão caro. Comemoramos assim essa primeira reunião de Natal feita na nossa sede, como um marco 

importante de nossa dedicação à Vinha do Senhor. Em nossa primeira reunião de 2018, em 18 de março, às 17h, 

a reunião de Confraternização, comemoraremos com todos os amigos esses nossos vinte anos de consagração à 

Obra dos Irmãos Maiores. Todos os amigos estão convidados a comparecer.  

 

SOLICITAÇÃO AOS LEITORES DO ECOS 

As pessoas que possuem e-mail e que desejem receber a versão eletrônica de nosso boletim ao invés da atual 

versão em papel, favor nos informar seu e-mail para rosacruzmhrio@gmail.com. 
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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 da Fraternidade. 

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 h 

 

Horário: 17 horas 

Natal                             17 de dezembro 

Reuniões de Estudo       27 de janeiro (sábado)   

Confraternização           18 de março (domingo) 

  

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 ou 19:30 em Horário de Verão, mentalizando o Emblema Rosacruz e meditando 

fervorosamente sobre Amor Divino e Cura. 

Dezembro  5  11  19  26  Janeiro  2  8  15  22  29         Fevereiro  4  11  19  25      Março  4  11  18  25  31 

 

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),  Astrologia 

Suplementar (12 lições) e Astrologia 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. 

 

AQUISIÇÃO DE LIVROS DE MAX HEINDEL 

 

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

 

CD “SONGS OF LIGHT” 

A Fraternidade Rosacruz Max Heindel está distribuindo gratuitamente o CD “Songs of Light” aos estudantes dos 

diversos cursos da Filosofia Rosacruz. 

 

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. 


