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Câncer, Leo e Virgo                                                                               2015 

 SOLSTÍCIO DE JUNHO 

Transformação e Ascensão 

O Solstício de Junho marca a culminância do ano solar, sendo a nota-chave dessa época a Transformação. O Raio 

Dourado de Cristo que tocou a Terra no Equinócio de Setembro realizou o Seu trabalho. Tendo atingido o coração do 

globo terrestre na Noite Santa do Solstício de Dezembro, retirou-se lentamente durante os meses de janeiro, fevereiro e 

março e foi liberado para a atmosfera espiritual do planeta durante a Páscoa, após o Equinócio do Outono, o momento 

anual da Ressurreição. Então, durante os meses de maio e junho, a Luz Gloriosa expande-se através das camadas 

espirituais da Terra onde estão os Arcanjos e Poderes, conduzindo invisivelmente as várias ondas de vida que evoluem em 

nosso planeta. 

Mas, se a nota chave física do Solstício de Junho é a Transformação, a nota chave espiritual conhecida pelas Hierarquias 

Espirituais é o Êxtase Espiritual, pois já alcançaram tanto a Transmutação como a Transformação há muito tempo, em 

períodos anteriores da Evolução Solar. Através delas, portanto, as forças cósmicas, que nos reinos inferiores despertam 

uma sensação de bem estar físico, são recebidas em níveis mais elevados e em formas mais puras. Tão potentes são suas 

radiações que os mais sensíveis para as condições nos planos internos são capazes, nessa época, de fazer contato mais 

facilmente e mais intimamente com seres angélicos do que em qualquer outra época do ano, embora para isso seja 

necessária uma concentração muito mais intensa. 

As quatro Estações Sagradas são expressões não somente dos ciclos naturais, mas também dos principais eventos do 

Cristo Cósmico, em que o Equinócio de Setembro pode ser interpretado como Sua Crucificação (significa o Seu sacrifício 

pela humanidade ao abandonar os mundos celestes), o Solstício de Dezembro, o Nascimento Sagrado, pode também ser 

visto como uma morte para os mundos espirituais, o Equinócio de Março pode ser visto como a Ressurreição e o Solstício 

de Junho como a Ascensão. Quando as religiões de Aquário tiverem sido firmemente estabelecidas na Terra e as Estações 

Sagradas tiverem assumido as posições a que têm direito como as quatro poderosas colunas do Templo dos Mistérios, 

serão uma parte importante do estudo do Discípulo na Universidade da Alma, não somente como literatura, mas como 

testamentos da Iniciação. 

No Cristianismo moderno, é comum celebrar-se o Solstício de Dezembro como a época mais sagrada no ano, 

comemorativa do nascimento de nosso Salvador, embora não seja uma mera festa de comemoração e sim uma saudação 

ao Cristo Cósmico que literalmente tem um novo nascimento na Terra a cada Noite Santa. O Solstício de Junho tem um 

significado ainda maior, pois o Cristo Cósmico tem um novo nascimento em Seu próprio mundo, onde tudo é harmonia e 

Vida Eterna. Nessa esfera o Cristo renova Seu Traje de Espírito de Vida - que não é um corpo em nenhum sentido que 

seja inteligível para o ser humano -  após o que retorna a nosso planeta para continuar Seu trabalho de restauração de 

nosso globo e da vida ali existente. 

Por essa razão, o Solstício de Junho é para o cristão esotérico o Festival da Ascensão de Cristo. Ele sabe que o Salvador 

do mundo, quando ascendeu do Monte das Oliveiras, não desapareceu instantaneamente e sim gradualmente da vista dos 

Discípulos. Alguns tinham o requisito espiritual que permitiu observá-Lo até o final de Sua Ascensão e Sua Absorção na 

Glória que está por trás do Sol. Somente os Iniciados podem fazer isso. Temos, entretanto, Sua reconfortante promessa de 

que, se não podemos segui-Lo agora, o faremos depois. As quatro Sagradas Estações soam como clarins para uma 

chamada superior. É nesses tempos que nascem os clarividentes e Iniciados, o que biblicamente é descrito como “as 

coisas que Deus preparou para os que O amam”. 

              E  C  O  S 
                FRATERNIDADE ROSACRUZ MAX HEINDEL 

                            Centro Autorizado do Rio de Janeiro 
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É importante registrar que um dos maiores Ensinamentos dados à humanidade é o Sermão da Montanha, que foi 

transmitido nesse Solstício. O homem deve aprender a aplicar suas transcendentes verdades em sua vida diária, se ele 

quiser estar entre os pioneiros que receberão o Cristo em Sua segunda vinda. 

À medida que Cristo ascende ao Seu Lar, o Mundo do Espírito de Vida, em meio a toda a alegria decorrente da Ascensão 

Cósmica, é a exaltação da Consciência que pertence a esse Mundo que permite que Ele declare: “Eu e Meu Pai somos 

um”. 

Extraído de Star Gates, por Corinne Heline 

 

 

 

O QUE É TRABALHO ESPIRITUAL? 

Max Heindel 

Será interessante tentar estabelecer “O que é espiritualidade?” para termos uma indicação pela qual possamos identificar 

essa grande característica de Cristo. Para consegui-lo, devemos abandonar nossas ideias preconcebidas ou do contrário 

falharemos. A ideia mais consistentemente aceita é que a espiritualidade se manifesta pela prece e pela meditação, mas se 

observarmos a vida de nosso Salvador, veremos que não foi uma vida ociosa. Ele não foi um recluso, Ele não se afastou 

nem se escondeu do mundo. Ele andava entre as pessoas, Ele proveu-lhes as necessidades diárias. Ele alimentou-as 

quando foi necessário. Ele curou-as quando teve a oportunidade e também as ensinou. Ele era, no verdadeiro sentido da 

palavra, um SERVIDOR DA HUMANIDADE. 

O Monge da “Lenda Formosa”, poema de Longfellow, viu-O quando estava em oração, enlevado em êxtase espiritual. 

Mas nesse exato momento, o sino do Convento soou as doze badaladas e era seu dever ir e imitar o Cristo, alimentando os 

pobres reunidos à porta do convento. Na verdade, a tentação de ficar foi muito grande, pois queria banhar-se nas 

vibrações celestiais; mas, então, ouviu a voz: “Isso é o teu dever, isso é o certo; deixa aos cuidados do Senhor o resto”. 

Como poderia ter ficado adorando o Salvador a quem vira alimentando os pobres e curando os enfermos e, ao mesmo 

tempo, deixar os pobres famintos fora das portas do convento esperando que ele cumprisse o seu dever? Na verdade, teria 

sido injusto se tivesse lá ficado. Assim, quando voltou, a Visão lhe disse: “Eu teria desaparecido, se tu tivesses ficado”. 

Tal autoindulgência teria sido inteiramente contrária ao propósito em vista. Se não tivesse cumprido fielmente os 

pequenos encargos, próprios da vida terrena, como esperar que fosse fiel na grande obra espiritual. Naturalmente, se não 

tivesse sido capaz de resistir à prova, não teria recebido maiores poderes. 
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Há pessoas que buscam poderes espirituais passando de um centro de ocultismo para outro. Há as que entram para 

conventos e outros lugares de reclusão na esperança de desenvolver sua natureza espiritual, fugindo do apelo e fascinação 

do mundo. Aquecem-se ao sol da oração e da meditação desde o amanhecer ao anoitecer, enquanto o mundo geme em 

agonia. Depois, se espantam por não progredirem; não entendem porque não avançam no caminho de sua aspiração. 

Preces sinceras e meditação são necessárias, absolutamente essenciais para a elevação da alma. No entanto, estamos 

destinados a fracassar se, para a elevação da alma, dependermos de orações que não são mais do que palavras. Para obter 

resultados, devemos viver de tal maneira que nossa vida seja uma aspiração. Como disse Emerson: 

“Embora teus joelhos nunca se dobrem, 
De hora em hora ao céu tuas preces subam, 

E embora sejam elas para o bem ou para o mal formuladas, 
Ainda assim são respondidas e gravadas”. 

Não são as palavras que pronunciamos ao rezar que contam, mas sim a vida que conduz à prece. 

Qual a vantagem de orar pela paz na Terra aos domingos, quando, durante o resto da semana fabricamos armas? Como 

pedir a Deus que perdoe nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, quando temos nossos corações 

cheios de ódio? 

Há apenas um modo de mostrar a nossa fé e isso é realizado por nossas obras. Não importa qual seja a nossa situação na 

vida, se estamos numa escala social alta ou baixa, se somos ricos ou pobres, se estamos ocupados em colocar lâmpadas 

elétricas para evitar que nossos companheiros sofram uma queda ou se temos o privilégio de estar numa tribuna 

apontando aos outros uma luz espiritual, ensinando os caminhos da alma. Não é importante que nossas mãos estejam 

encardidas pelo trabalho mais humilde, talvez cavando um esgoto para conservar a saúde de nossa comunidade, ou macias 

e brancas para tratar de doentes. 

O fator determinante que decide que qualquer tipo de trabalho é espiritual ou material é nossa atitude em executá-lo. O 

homem que coloca as lâmpadas elétricas pode ser muito mais espiritual que aquele que se apresenta na tribuna, pois, que 

tristeza, há muitos que exercem essa sagrada missão com o desejo de deliciar os ouvidos de sua congregação com bela 

oratória, em vez de prodigar-lhes verdadeiro amor e solidariedade. É um trabalho muito mais nobre limpar um esgoto 

entupido do que viver falsamente com as honrarias do cargo de Mestre, subentendendo uma espiritualidade que de fato 

não existe. Qualquer um que tente desenvolver essa qualidade rara de espiritualidade deve começar oferecendo todo o seu 

trabalho para a glória de Deus. Quando fazemos, seja o que for, como se o fizéssemos ao Pai, não importa a espécie de 

trabalho que desenvolvemos. Cavando um esgoto, inventando um mecanismo que poupe trabalho, pregando um sermão, 

ou desempenhando qualquer outro serviço, tudo é uma obra espiritual quando é feita por amor a Deus e ao ser humano. 

                                                   Extraído do livro de Max Heindel, "Ensinamentos de um Iniciado", Capítulo 3 

V i r g o 

                                                                         (24 de agosto a 23 de setembro) 

                                   "Que o maior entre vós seja o servo de todos" (Mat. 23:11) 

 

      Virgo, do mundo, raio luminoso,        E, só depois, recolhe em teu regaço 

      protótipo de todas as mulheres,        a ubertosa messe qual tesouro, 

      serva sublime, mãe cheia de graça,       e deita os grãos aos cósmicos celeiros 

      veia nutriz do solo puro e santo,        numa colheita rica e benfazeja, 

      esparze aos quatro ventos tua seiva       para em mancheias prodigalizar 

      e fertiliza os campos como as veigas,       aos corações famintos, sequiosos, 

      em tua macrofaina criadora.        o pão do espírito que os nutrirá. 

                          Fernando Pinto                                                                                        
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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 

 

Palestras (domingos) 14 de junho  - 12 de julho  -  16 de agosto  -  13 de setembro     

 

Reuniões de Estudo (sábados)    27 de junho  -  25 de julho  -  29 de agosto  -  26 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  04  11  17  24  -  Julho  02  08  14  22  29   -  Agosto  04  11  18  25    -  Setembro  01  07  14  22  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: Fraternidade Rosacruz Max Heindel  

CNPJ 00806351-0001-94 -  BRADESCO – Agência 3002 – Pio X – Conta corrente 93080-6 

 

 


