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Câncer, Leo e Virgo                                                                                 2017            
 

 

 

MAX HEINDEL, O MENSAGEIRO DA ORDEM ROSACRUZ 

 

 
Tomados por um grande sentimento de gratidão, comemoramos em 23 de julho a data de nascimento de Max 

Heindel, que foi encarregado pelos Irmãos Maiores da Ordem Rosa Cruz de levar ao mundo os Ensinamentos da Filosofia 

Rosacruz. Para realizar esse objetivo, Max Heindel fundou a Fraternidade Rosacruz. 

 

A Fraternidade Rosacruz  é uma Escola de Pensamento, criada ao final da primeira década do século XX por Max 

Heindel, um mensageiro dos Irmãos Maiores da Ordem Rosa Cruz, cujo objetivo foi o de trazer à luz Ensinamentos que 

explicassem, de forma mais concatenada e lógica, o Plano Divino da Criação, além de criar uma Escola para o 

treinamento esotérico dos que assim o desejassem, como preparação para uma nova Era. Assim, em 1909, foi fundada a 

The Rosicrucian Fellowship, cuja sede é em Oceanside, Califórnia, tendo como Missão cumprir os Mandamentos de 

Cristo: Disseminar os Ensinamentos e Curar os Enfermos. O trabalho de Cura dos enfermos é realizado pelos Irmãos 

Maiores com a ajuda de um grupo de Auxiliares Invisíveis que trabalha sob sua direção.  

  

A Fraternidade Rosacruz é dirigida, no Plano Físico, por um Conselho de Curadores, formado por probacionistas 

de todo o mundo e por uma Sede Central em Oceanside. Disseminados pelo mundo ocidental, existem Centros e Grupos 

de Estudo filiados à Sede Central. No Plano Espiritual, a Fraternidade Rosacruz está sob a supervisão dos Irmãos Maiores 

da Ordem Rosa Cruz.  

 

Os Ensinamentos transmitidos a Max Heindel foram sintetizados no livro texto da Fraternidade Rosacruz 

intitulado  CONCEITO ROSACRUZ DO COSMOS ou  CRISTIANISMO MÍSTICO. A seguir, resumimos o conteúdo 

do Conceito Rosacruz, que é composto de três partes, objetivando responder às perguntas que naturalmente faz um 

buscador quando passa a se interessar por assuntos espirituais:  

 

O que somos? 

De onde viemos? 

Para onde vamos? 

 

As partes componentes do Conceito Rosacruz são as seguintes: 

  

             I – A Constituição Presente do Homem e o Método de Desenvolvimento (O que somos) 

 II – Cosmogênese e Antropogênese (De onde viemos) 

 III – O Futuro Desenvolvimento do Homem e a Iniciação (Para onde vamos) 

 

A primeira parte do Conceito Rosacruz nos esclarece sobre os Mundos que são nosso habitat, bem como o de 

outras ondas de vida, como os animais, vegetais e minerais que compartilham conosco partes desses mundos. São duas as 

Leis que norteiam a evolução do ser humano, a Lei de Causa e Efeito e a Lei do Renascimento, também chamada de 

reencarnação por outras Escolas. 

 

A Segunda Parte do Conceito Rosacruz trata da Cosmogênese e da Antropogênese, onde é descrito o Esquema da 

Evolução, através de Períodos, Épocas e Idades. Essa nomenclatura não guarda relação com a nomenclatura adotada pela 

ciência oficial. O Esquema Evolutivo concebido no Plano Divino relacionado ao nosso Sistema Solar consiste de sete 
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períodos evolutivos. Presentemente estamos passando pelo quarto período, o Período Terrestre, em que adquirimos a 

mente e nos tornamos responsáveis por nossa própria evolução. A Segunda Parte descreve também a participação de 

outras entidades espirituais no processo evolutivo, denominadas pela Filosofia Rosacruz de Hierarquias Criadoras, em 

número de doze. Essas Hierarquias têm o mesmo nome dos signos que influenciam e estão relacionadas às Constelações 

que formam um cinturão ao longo da eclíptica, ou seja, o caminho aparente do Sol em torno da Terra, que é chamado de 

Zodíaco Natural.  

 

Os signos formam o Zodíaco Intelectual e são designados a partir de um marco cósmico de grande importância 

que é o equinócio de março, que corresponde ao 0º grau de Áries. As vibrações espirituais dessas Hierarquias são sentidas 

pelos seres humanos desde sua concepção e os acompanham durante o nascimento, vida e morte. A data do nascimento 

natural é estabelecida pelos Anjos do Destino para que a influência astrológica esteja de acordo com suas necessidades 

evolutivas. A Bíblia se refere a essas Hierarquias Criadoras quando diz, no Gênese, “façamos o homem à nossa imagem e 

semelhança”. As Hierarquias Criadoras são também conhecidas pelo catolicismo, mas com o nome de Hostes Angélicas. 

Citamos como exemplos os Serafins, os Querubins e os Tronos, que correspondem às Hierarquias de Gêmeos, Câncer e 

Leão, respectivamente. 

 

As Hierarquias Criadoras, através das próprias constelações, determinam também as características das Idades ou 

Eras, através de um movimento da Terra chamado de precessão dos equinócios. A constelação que vemos nos Céus no 

equinócio de março é a que determina as características dessa Era. Atualmente estamos em Peixes e daqui a menos de 500 

anos estaremos na Era de Aquário. Quando estávamos em Áries, Cristo veio à Terra, daí ter Ele sido chamado o Cordeiro 

de Deus. O Cristianismo foi implantado na Era de Peixes, daí os Apóstolos terem sido considerados pescadores de almas. 

Os Evangelhos mencionam a Era de Aquário quando Cristo diz aos Apóstolos para encontrarem o Homem do Cântaro. 

Na Era de Aquário, boa parte da humanidade terá desenvolvido os éteres superiores e terá a capacidade de perceber a 

Região Etérica. Poderá então ver o veículo etérico, também chamado de duplo etérico, deixando o corpo durante a morte. 

A ciência terá um outro paradigma em função dessa nova percepção, pois a Região Etérica passará a ser também campo 

de observação da ciência. Uma análise oculta do Gênese é feita também na Segunda Parte do Conceito, pois a Bíblia 

admite uma interpretação esotérica diferente daquela meramente literal, como nos exemplos acima citados. 

 

A Terceira Parte do Conceito Rosacruz trata do desenvolvimento futuro do ser humano e do treinamento esotérico 

necessário para esse desenvolvimento, que é o despertar do Cristo Interno. A Escola Rosacruz fundada por Max Heindel 

admite alguns graus até se chegar à Iniciação. Primeiro, faz o Curso Preliminar da Filosofia Rosacruz por 

correspondência, no Centro Autorizado mais próximo de onde mora. Ao concluí-lo, pode se inscrever como Estudante 

Regular na Sede Mundial. Após responder a doze cartas do Treinamento Esotérico do Estudante, pode solicitar o 

Probacionismo. Como Probacionista, o Aspirante faz uma promessa a seu Eu Superior de servir à humanidade, na 

presença do Mestre, um dos Irmãos Maiores. Para ser fiel à sua promessa, deve servir durante o dia para poder participar 

do serviço à noite, nos Mundos Invisíveis, mesmo que inconscientemente, até que, após atingir o grau de Discipulado, se 

tornar um Auxiliar Invisível consciente.  

 

Em paralelo a esse caminho, os Estudantes poderão realizar os demais cursos proporcionados pela Fraternidade, 

sobre Ensinamentos Bíblicos da Sabedoria Ocidental, Curso Suplementar da Filosofia Rosacruz e três Cursos de 

Astrologia. Há um grande caminho a ser percorrido como um servidor nos mundos invisíveis enquanto também está 

servindo no mundo visível e que é proporcionado pela Iniciação, que não é uma cerimônia, mas um atalho no caminho em 

espiral do processo evolutivo, do qual resulta a aquisição de consciência e a capacidade de atuação nos mundos internos, 

em vários níveis, que habilita o aspirante a servir melhor a seu semelhante. O candidato é iniciado por um Hierofante dos 

Mistérios Menores.  

 

Essa Terceira Parte destaca e esclarece a Missão de Cristo Jesus como nosso Salvador, sendo Cristo o mais alto 

Iniciado da onda de vida dos Arcanjos, e Jesus, o ser humano mais puro capaz de ser concebido de forma natural por pais 

Iniciados como José e Maria. Explica também a Missão de Cristo, concebida para reparar as consequências da 

desobediência dos Espíritos Lucíferes e da queda da humanidade. Cristo, com Seu sacrifício, limpou o Mundo do Desejo 

e abriu a Iniciação para todos que assim o desejassem. O sacrifício de Cristo renova-se anualmente ao penetrar a Terra no 

Solstício de Dezembro, deixando-a para retornar ao seio do Pai e restaurar suas forças no Solstício de Junho. 

 

Mas, apesar da importância do conhecimento transmitido para a compreensão do processo evolutivo, o Conceito 

Rosacruz diz, enfaticamente, que a compreensão intelectual de Deus e do Universo não é um fim em si mesmo. Ao 

contrário, esse Ensinamento é dado para que o ser humano possa crer em seu coração o que sua mente sancionou, para 

poder assim iniciar uma vida religiosa, pautada pelo serviço desinteressado aos demais.   
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G E M I N I 

 

                                                                                            (22 de maio a 22 de junho) 

 

“Aquietai-vos ... que EU SOU DEUS”       (Salmos  46:10) 

 

Divina Hierarquia traz em Si 

       os secretos arcanos do universo 

              que se refletem na luz das estrelas 

                     como focos de chispas cintilantes, 

                            tornando mais azul a cor do céu, 

                                   tal um manto diáfano, encantado, 

                                           que sobrepaira a toda a criação, 

                                                  portando aos povos, mui principalmente, 

                                                         uma emoção ainda insuspeitada, 

                                                                que os corações e as almas lhes traspassa 

                                                                       repleta de inefável sentimento, 

                                                                              a despontar serena e suavemente 

                                                                                     num prenúncio dulcíssimo de paz, 

                                                                                            numa efusão de amor transcendental.                                             

 

                                                                                                             Fernando Pinto 

 

 

 

ORAÇÃO PELA PAZ MUNDIAL 

 

 

Todos conhecemos o poder do pensamento quando dirigido a um propósito 

específico; e nós podemos, então, unir nossos pensamentos com os que amam a paz 

na seguinte oração:  

 

“Pai Celestial,  de acordo com  Tua Vontade, que o Princípio  Amor- Sabedoria do 

Divino Poder possa eliminar a discórdia e estabelecer a harmonia e a paz universal 

nos corações e nas ações dos homens.” 
 

 
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 

 

Palestras (domingos) 11 de junho  - 9 de julho  -  6 de agosto  -   17 de setembro     

 

Reuniões de Estudo (sábados)    24 de junho  -  29 de julho  -  26 de agosto  -  30 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  03  11  18  24  -  Julho  01  08  15  22  28   -  Agosto  04  11  18  24   -  Setembro  01  08  14  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),  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: 
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