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Câncer, Leo e Virgo                                                                               2016            
 

JESUS E CRISTO JESUS 
 
Max Heindel nos diz no Conceito Rosacruz do Cosmos que aqueles que escreveram a Bíblia não tiveram a intenção de 

mostrar de forma aberta a Verdade, de modo que todos pudessem lê-la e entendê-la. “Muitas passagens são veladas, 

outras podem ser entendidas literalmente”. “Quem não tenha a chave oculta não é capaz de entender a verdade profunda 

escondida frequentemente sob vestes estranhas.” 

 

No livro Filosofia Rosacruz em Perguntas e Respostas, Vol I, na pergunta número 78, é afirmado que, embora os 

Evangelhos contenham em linhas gerais a vida de um indivíduo chamado Jesus, são, na realidade, fórmulas iniciáticas 

que mostram as experiências pelas quais todos devemos passar ao trilhar o caminho que leva à verdade e à vida. 

Continuando, o texto diz que esse caminho foi vislumbrado pelos que escreveram a Bíblia, que eram profetas e videntes, 

porém, em uma amplitude compatível com o tempo em que viveram. Em uma nova era, será necessária uma nova Bíblia, 

uma nova Palavra.  

 

O Capítulo I do Evangelho de São Mateus trata da Genealogia de Jesus. Convém, portanto, esclarecer o que a Filosofia 

Rosacruz afirma sobre Cristo Jesus. De acordo com os Ensinamentos Rosacruzes, conforme apresentado no Conceito 

Rosacruz do Cosmos, em seu Capítulo XV – Cristo e Sua Missão, item JESUS E CRISTO-JESUS, Cristo é o mais 

elevado Iniciado do Período Solar. À humanidade ordinária daquele Período pertenciam os que agora são chamados de 

Arcanjos. 

 

Os Iniciados, como esclarece o Conceito, são capazes de desenvolver veículos superiores para eles mesmos. 

Ordinariamente, o veículo inferior de um Arcanjo é o corpo de desejos. Cristo, o mais elevado Iniciado do Período Solar 

emprega geralmente o Espírito de Vida como veículo inferior, onde funciona tão conscientemente como nós no Mundo 

Físico. 

 

Jesus pertence à nossa humanidade. Viveu sob vários nomes, em diferentes renascimentos, do mesmo modo que qualquer 

ser humano, o que não sucedeu com o Ser Cristo, para o qual só se pode encontrar uma única encarnação.  Jesus, no 

entanto, não era um ser comum, pois percorreu o Caminho da Santidade por muitas vidas, preparando-se para a maior 

honra jamais obtida por um ser humano. Jesus era filho de Maria, um ser da mais elevada pureza e que por isso foi 

escolhida para ser a mãe de Jesus. O pai, José, era um elevado Iniciado, capaz de realizar o ato da fecundação como um 

sacramento sem nenhum desejo pessoal. Por isso, Jesus veio ao mundo num corpo puro, o mais perfeito que se poderia 

produzir na Terra.  

 

Como já foi dito, o corpo de desejos era o veículo mais inferior construído pela Hierarquia dos Arcanjos. Por conseguinte, 

Cristo não poderia nascer em um corpo denso, porque Ele nunca tinha passado por uma evolução tal como a da nossa 

humanidade. Ele teria primeiro de adquirir a capacidade de construir não só um corpo denso como também um corpo vital 

como nós possuímos. Mas, mesmo que Ele desenvolvesse essa capacidade, não conviria que um Ser tão exaltado gastasse 

Sua preciosa energia na construção dos veículos que faltavam para cumprir Sua Missão no Mundo Físico em nosso 

planeta, vivendo como homem entre os homens. Além disso, era conveniente que Cristo pudesse aquilatar os problemas 

da humanidade através dos olhos de um ser humano para poder oferecer a melhor ajuda possível para a humanidade. 

Assim, Cristo usou os corpos físico e vital de Jesus, penetrando nesses corpos durante o Batismo, quando Jesus atingiu os 

trinta anos de idade, e empregando-os até o final de Sua Missão, no Gólgota.  

 

Max Heindel termina este item dizendo: “Assim, conhecemos a natureza de Cristo, o Iniciado mais elevado do Período 

Solar, que tomou os corpos denso e vital de Jesus para poder funcionar diretamente no Mundo Físico e aparecer como um 

homem entre homens. Se seu aparecimento se desse de forma milagrosa, estaria em desacordo com o Plano Evolutivo, 
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porque, ao final da Época Atlante, a humanidade obteve a liberdade de agir bem ou mal. Para aprender a dominar-se, não 

podia ser empregada sobre ela nenhuma coação. Devia conhecer o Bem e o Mal por meio da experiência. Antes desse 

tempo, os homens tinham sido conduzidos, voluntariamente ou não, mas, depois, deu-se-lhes a liberdade, sob diferentes 

Religiões de Raça, cada uma delas adaptada às necessidades de cada tribo ou nação”. 

 

Para complementar o assunto, é interessante ouvir o que nos diz Corinne Heline a respeito da Missão de Cristo, em seu 

livro New Age Bible Interpretation, New Testament, Vol IV, no trecho em que fala de Cristo e Sua Missão, Capítulo 1: 

 

“Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem chega até Mim a não ser que Meu Pai o chame”, disse Cristo. 

Corinne Heline explica que somente pela encarnação do Espírito de Cristo em nosso planeta foi tornado possível qualquer 

progresso espiritual adicional para a humanidade. 

 

Ela prossegue dizendo que o Regime do Antigo Testamento estava sob a regência dos Espíritos de Raça liderados por 

Jeová. Ele deu ao homem a Lei, os Dez Mandamentos, pelos quais o homem deveria pautar sua vida, sendo 

recompensado pela obediência e punido pela desobediência. Sob o Regime de Jeová, a cristalização era inevitável e a vida 

de Cristo trouxe um novo Regime através do qual o homem despertaria seu Cristo Interno. O Amor tornou-se a motivação 

da vida e, através dele, dar-se-ia o cumprimento da Lei.  

 

A vida do Cristo Cósmico foi manifestada através de Jesus para que todos pudessem ser salvos das consequências de seus 

malfeitos determinadas pela Lei de Causa e Efeito. Como a grande Luz do Cristo Cósmico permeou a Terra no momento 

da Crucificação, um novo impulso espiritual iniciou seu trabalho no coração de nosso planeta. Essa força está mudando 

gradativamente as condições da Terra de modo a torná-las mais favoráveis a uma maior sensibilização do ser humano, 

preparando-o para um contato mais próximo com o Espírito e o poder de Cristo.  Corine Heline conclui que, a cada 

renascimento da Vida de Cristo na Terra no Natal, o véu entre o visível e o invisível se torna mais transparente e um 

crescente número de pessoas adquirem um estado de consciência através do qual podem proclamar triunfantemente que a 

morte não existe. 

 

 

O TEMPLO DE CURA EM MOUNT ECCLESIA 

 
 

Nada melhor para a comemoração da data de nascimento de nosso saudoso Instrutor Max Heindel do que relembrar a 

construção do Templo de Cura da Fraternidade Rosacruz em Mount Ecclesia, Oceanside, conforme foi narrado por sua 

amada esposa Augusta Foss Heindel no livro “MEMOIRS about Max HEINDEL”, publicado por The Rosicrucian 

Fellowship.  

 

Descreve D. Augusta que a pedra fundamental do Templo foi lançada em 19 de novembro de 1914, em dia de Ação de 

Graças, durante um duplo evento que contemplou, além do lançamento da pedra fundamental, a elevação de uma bela 

flâmula contendo o Emblema Rosacruz, doada pelos membros do Centro de Los Angeles. Durante a elevação da flâmula, 

Max Heindel disse que “Deus permitiria que uma grande hoste de seres cerraria fileiras em torno dessa flâmula na guerra 

contra a natureza inferior para trazer luz e cura para o mundo que agora padece em dor e sofrimento”. A flâmula foi então 

levantada e Max Heindel prosseguiu dizendo que o Reino de Cristo, a seu tempo, tornar-se-á uma realidade. “A fé sem 

obras é morta e isso estimula  todos os construtores do templo a fazerem seu trabalho para que os ideais transformem-se 

em realidade. Portanto, nos reunimos com o propósito de lançar a pedra fundamental do último templo material a ser 

construído em terras habitadas pelo homem. Mas marquem bem, eu disse o último templo material, pois é necessário para 

nosso presente estágio de desenvolvimento termos edifícios concretos antes de sermos capazes de construir o verdadeiro 

templo feito de corações humanos, do qual falamos tantas vezes. Em uma data futura, provavelmente quando o Sol entre 

em Aquário, a Ordem Rosa Cruz também construirá aqui um Templo de uma potência muito maior do que a que 

possamos aqui erigir. O trabalho ora realizado no Templo localizado na Alemanha continuará. Talvez, futuramente, o 

Templo seja transferido para cá. Sua estrutura é no entanto inteiramente etérea. Os que não são capazes de ver o Templo 
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como aparece à visão espiritual são, portanto, obrigados a primeiro construir estruturas físicas como um esqueleto de um 

verdadeiro edifício espiritual, que então se torna uma força no mundo. E, se fizermos esse edifício, materialmente 

concreto, belo e inspirador, a inspiração que tivermos a partir desse edifício visível refletir-se-á em nosso templo 

espiritual invisível. Portanto, a estrutura concreta é o servo do trabalho espiritual. Se entendêssemos as linhas de força 

cósmicas como os Irmãos Maiores o fazem, não seria preciso construir uma estrutura concreta, nem esperar todo o tempo 

necessário para sua conclusão.  Poderíamos começar a construir logo o Templo Espiritual, sendo de imediato uma força 

para o bem no mundo e apressando a liberação do Cristo. Mas, como isso não é agora possível, temos que fazer o melhor 

que podemos, construindo uma estrutura material, nela embutindo linhas e princípios cósmicos, de modo que qualquer um 

que entre em seus portais possa ser inspirado e possamos assim ajudar a todos a construir o templo vivo invisível que é a 

verdadeira Igreja.”  

 

Mas, somente em 1920, conforme narra D. Augusta, o Templo de Cura tornou-se uma realidade. Muitas tentativas tinham 

sido feitas pelos estudantes para coletar recursos para a construção do Templo quando Max Heindel ainda estava vivo. 

Entretanto, somente em maio de 1920, por uma sugestão do Mestre, a Sede Mundial anunciou que os tempos já estavam 

maduros para a construção desse edifício espiritual. Esse anúncio obteve por parte dos estudantes uma maravilhosa 

resposta e o arquiteto Lester Cramer foi chamado em Nova Iorque. Esse arquiteto já tinha estado na Sede Mundial várias 

vezes e tinha elaborado seus planos de acordo com orientação dada por Max Heindel. Em junho de 1920, os primeiros 

trabalhos de preparação do terreno foram realizados e, em 23 de julho, ao meio dia, um novo duplo evento foi realizado, 

comemorando-se a data de nascimento de Max Heindel e pondo-se a pedra fundamental por ele consagrada em 1914 para 

iniciar-se a construção do Templo. 

 

Um grupo de pessoas experientes foi arregimentado, os recursos foram arrecadados em tempo e o Templo foi concluído 

de modo que sua consagração pôde ser feita à meia noite do dia 24 de dezembro  de 1920, em magnífica cerimônia. 

L e o 

                                                                         (23 de julho a 24 de agosto) 

                                   "O cumprimento da lei é o amor"      ( Rom. 13:10) 

     

                Leo, que incandesce a abóboda celeste,      numa fusão de nobres sentimentos 

      é mensageiro audaz do coração       que unificam os seres entre si, 

      a conduzir exércitos de luz                             fundindo-os e mantendo-os como irmãos. 

      em marcha triunfal pelas galáxias.                 somente assim, sem ódios e sem peias, 

      O lábaro de amor em que se esteia                 os homens se libertam do egoísmo, 

      envolve o cosmo, a criação inteira,                 dirigindo-se à sua vera pátria 

      num abraço fraterno e comovido,      que no Alto com DEUS se identifica. 

                                                                                                                                             Fernando Pinto      

                                         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 
 

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 

 

AVISO: Por ocasião das OLIMPÍADAS, nossas atividades estarão suspensas de 5 a 21 de agosto. 
 

Palestras (domingos) 12 de junho  - 10 de julho  -   11 de setembro     

 

Reuniões de Estudo (sábados)    25 de junho  -  30 de julho  -  27 de agosto  -  24 de setembro 

 

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 , mentalizando o Emblema Rosacruz e meditando fervorosamente sobre Amor Divino e 

Cura. 

           Junho  06  13  21  28  -  Julho  04  11  18  25  31   -  Agosto  07  14  21  27   -  Setembro  03  11  17  24   

 

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 CC 93080-6. 
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