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ATOS DOS APÓSTOLOS 
Os Frutos do Ministério 

(Extraído de Corinne Heline, New Age Bible Interpretation, Volume VI, Capítulo II) 

 

A Escolha de Matias (Atos dos Apóstolos, 1:21-26) 

 

De modo que o maior trabalho de um grupo seja realizado, é necessário que o grupo seja constituído por 

doze pessoas. Com a saída de Judas, o corpo de Discípulos tinha que ser completado para que estivesse pronto 

para a descida do Espírito Santo. Por isso, a orientação divina dirigiu a escolha de Matias.  

Os poderes de doze sempre trabalham para a libertação da limitação imposta pela forma e a plena 

expansão do poder somente chega com a extensão e a iluminação da consciência decorrentes da Iniciação. O 

propósito supremo da peregrinação do Espírito através da matéria é o de proporcionar o nascimento do Cristo 

Interno. O número doze faz ressoar a nota chave dessa realização. É através do círculo dos doze signos do 

Zodíaco que as doze Hierarquias Celestiais trabalham em direção da evolução da Terra e de toda a vida nela 

existente. Cristo escolheu doze apóstolos para trabalharem com Ele na disseminação inicial das verdades 

pertencentes à nova Era Cristã. 

É através da apropriada reunião e interpenetração, em completa e perfeita harmonia, das forças de doze 

em torno de um (o mágico décimo terceiro) que todos os poderes dos Céus e da Terra serão dados, disse Cristo. 

Esse foi, portanto, o divino padrão daquele Santo Aposento Superior em Jerusalém no momentoso Dia 

de Pentecostes. Os doze foram grupados em torno de Um que foi escolhido por Cristo Jesus – Maria, a 

abençoada Virgem, Maria a Divina.  

 

O Dia de Pentecostes (Atos dos Apóstolos, 2: 1-4) 

 

O Poder do Espírito Santo não poderia ser recebido até que Cristo Jesus tivesse rompido o véu que 

pendia ante o Templo, tornando assim a Iniciação aberta e livre para todos. Também foi necessário que Cristo 

primeiramente limpasse a camada de desejos que envolvia a Terra de tal modo que o ser humano pudesse 

acelerar seu trabalho de purificação ao trazer para seu próprio corpo de desejos matéria de desejos mais pura. 

O Cristianismo Esotérico encontra no Espírito Santo um profundo e fascinante assunto para estudo. A 

Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo) manifesta-se no ser humano como os Princípios da Vontade, Sabedoria e 

Atividade. A união dos Princípios Masculino e Feminino produz o Princípio da Atividade, que se manifesta no 

plano inferior como desintegração e nos planos superiores espirituais como integração de forças transmutadas 

resultando em um novo nascimento pelo espírito ou pelo fogo. A desintegração, o processo destrutivo da 

Natureza, surgiu com a queda do homem para as condições físicas. Previamente à queda do homem todo o 

processo era construtivo. O plantio da vinha por Noé, o homem da quinta semente de raça, representa a 

introdução da fermentação no mundo físico. O homem da sexta semente de raça viverá novamente inteiramente 

em harmonia com as atividades construtivas da Natureza. Em Pentecostes os Discípulos aprenderam a realizar 

essa transmutação em si próprios. Descobriram internamente a Árvore da Vida e obtiveram a consciência do 

Cristo, pois contataram o Mundo do Espírito de Vida. Nesse nível de consciência não existe a divisão de raças e 

de línguas. Consequentemente, todos os que a alcançam falam todas as línguas, pois o espírito comunga com o 
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espírito nos planos superiores, independentemente das diferenças que possam existir no plano físico (Ver 

NOTA ao final). 

Pela capacidade do Espírito de contatar esse alto nível espiritual, a promessa de Cristo foi cumprida, ou 

seja, os trabalhos que Ele fazia os Discípulos também poderiam fazer.  

O poder do Espírito Santo chegou como línguas de fogo e como um vento impetuoso, poderes do 

Elemento Fogo e de seu complemento, o Elemento Ar. Os corpos dos Discípulos estão associados ao Elemento 

Terra e a purificação da natureza inferior associada ao Elemento Água. Essa preparação foi completada pela 

escolha de Matias. 

Essa mistura perfeita de polaridade é encontrada no Adepto, que alcançou a Iniciação que leva à 

consciência de Cristo, no Mundo do Espírito de Vida, cuja realização o coloca acima das Leis que regem os 

fenômenos físicos. Depois de Pentecostes todos os elementos físicos estavam sob o controle dos Discípulos. A 

promessa do Mestre tinha sido cumprida.  

Cada onda de vida tem seu mais alto Iniciado que se torna o protótipo ideal para as massas e, ao mesmo 

tempo, a ponte conectando essa particular onda de vida com a que está imediatamente acima. O Mestre Jesus 

alcançou esse grau, terminando seu ciclo de experiências na Terra e contatando a onda de vida dos Anjos no 

Batismo e tornando-se o mais alto Iniciado do Período Terrestre. A realização de Maria, a Divina Mãe e dos 

Discípulos no Dia de Pentecostes, foi a de desvincularem-se da Roda de Nascimento e Morte, não sendo mais 

necessárias suas voltas para novas experiências em corpos físicos.  

Será somente quando um número suficiente de novos pioneiros estiverem prontos para receber um novo 

fluxo do Poder Pentecostal que esses abençoados Seres, sob um sublime espírito de compaixão, retornarão à 

Terra como Mestres e Líderes. Embora eles continuem a trabalhar com a humanidade a partir dos Planos 

Internos, seu próprio desenvolvimento continua através de contatos angélicos. Eles literalmente atingiram uma 

posição no Reino dos Anjos. Maria tem o título de Rainha dos Anjos. Muitos dos Mestres Pintores com visão 

interna entenderam essa verdade, ao pintarem Jesus e Maria rodeados por hostes angélicas.  

Maria, através de sua mística consciência e do contínuo contato com os planos superiores, percebeu que 

se aproximava o tempo para a descida do grande fluxo espiritual e preparou os Discípulos para a exaltação de 

consciência necessária para que esse fluxo divino fosse recebido.  

Durante toda a noite o círculo de seres santos agrupou-se em torno de Maria, em oração e meditação. Na 

mística hora do Sol nascente a Luz dos Céus desceu sobre aquele Aposento Superior onde tão momentosos 

eventos tinham ocorrido. A Luz radiante sobrenatural centrou-se na Divina Mãe formando uma auréola e 

glorificando-a como nenhum outro ser humano tinha antes conseguido. Gradualmente, a Luz estendeu-se a 

partir dela sobre todos os devotos ali reunidos, até que sobre todas as cabeças pairasse uma coroa de glória e 

cada língua de fogo fosse tocada pela purificante Chama. Eles tinham merecido e recebido os gloriosos poderes 

da fase mais elevada da Iniciação Consciente conhecida pela evolução humana, através de uma completa união 

com Cristo. Deste grande dia em diante, eles manifestaram os poderes do próprio Cristo. As forças da Vontade 

e da Sabedoria conjugaram-se em tal proporção que o Raio da Atividade do Espírito Santo derramou-se 

fulgurantemente e envolveu toda a cidade de Jerusalém em um brilho radiante que permaneceu por um longo 

tempo.  

O grupo santo reunido em torno da santa mãe Maria, abençoando e regozijando-se, é o modelo para a 

nova idade vindoura. Maria é o caminho para Jesus e Jesus, o caminho para Cristo. Na Idade de Aquário será 

trabalho de Jesus e de Sua abençoada mãe prepararem a gloriosa segunda vinda de Cristo. De forma crescente, à 

medida que o Novo Dia se aproxima, o mundo tornar-se-á consciente da proximidade de Maria na Terra e da 

importância de seu trabalho na regeneração de toda a humanidade. Nela veremos a manifestação do poder do 

Espírito Santo. Sob sua inspiração, tal manifestação marcará os pioneiros da Idade de Aquário e as multidões 

despertarão e a chamarão de abençoada.  

Na gloriosa experiência de Pentecostes, os mais avançados Discípulos do Senhor Cristo foram elevados 

a funcionar no Templo dos Mistérios Cristãos, localizado na Região Etérea acima da Cidade de Jerusalém. Foi 

ali que manifestaram os Poderes de Cristo. Estava completa a preparação para a execução das missões a eles 

dadas individualmente pelo Mestre quando com Ele estavam durante o Rito Sagrado da Última Ceia.  
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NOTA: A Bíblia diz, simbolicamente, que aqueles que alcançam o nível de consciência que os Discípulos 

atingiram no Dia de Pentecostes falam todas as línguas. Na realidade, a comunicação entre pessoas nesse nível de 

consciência não segue o processo usado pela humanidade comum, que é descrito no Conceito Rosacruz do Cosmos em 

seu Capítulo III. Nós, como Egos, funcionamos na substância sutil da Região do Pensamento Abstrato e, das imagens 

mentais geradas pela observação do mundo exterior formamos as respectivas conclusões ou ideias, que são envolvidas 

em formas de pensamento, transformadas em palavras e enviadas ao nosso interlocutor, que realiza o processo inverso até 

chegar ao entendimento da ideia que lhe foi transmitida. Conforme transmitido por Corinne Heline, que diz que espíritos 

com Consciência de Cristo comungam um com o outro nos planos superiores, uma ideia inicial concebida por um deles é 

transmitida diretamente ao interlocutor de mesmo nível de consciência, dispensando a conversão da ideia em palavras de 

um idioma. 

 

 

 

ORAÇÃO  MATINAL 

 

De quantos de mim  se aproximem hoje,eu Te peço, DEUS meu: 

 

Que nenhum deixe de escutar-me em algo que lhe possa ser útil; 

 

Nenhum duvide de minha serenidade e minha paciência; 

 

Nenhum sinta debilitada sua fé em si mesmo; 

 

Nenhum leve de minha alma menos do que ele me entregue; 

 

Nenhum pense que me considero superior a ele; 

 

Nenhum sinta diminuída sua alegria; 

 

Nenhum se retire sem alívio para sua dor. 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

"Tudo o que vive é o teu Próximo. 

 

Sinto que o progresso espiritual requer, em uma determinada etapa, que paremos de matar nossos  

 

companheiros, os animais, para a satisfação de nossos desejos corpóreos. 

 

Deveríamos ser capazes de recusar-nos a viver se o preço da vida é a tortura de seres sensíveis. 

 

A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo com que seus animais são tratados. 

 

Você precisa ser a mudança que você quer no mundo. 

 

Em meu pensamento, a vida de um cordeiro não é menos importante que a vida de um ser humano" 

 

             Gandhi 
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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. 

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  -  17 Horas 
Palestras (domingos)  11  de setembro  –  9  de outubro  -  6 de novembro 

Reuniões de Estudo (sábados)  24  de setembro  – 29 de outubro  -  26 de novembro 

Assembléia Geral                             04 de dezembro 

Reunião de Natal                              18 de dezembro 

 

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. 
Setembro  03  11  17  24     -   Outubro  01  08  15  21  28     -   Novembro  04  11  17  24     -   Dezembro  02  09  15  21  29      

 

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. 

 

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 

 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Convocamos nossos amigos e irmãos Probacionistas, Estudantes e Simpatizantes para a Assembléia Geral Ordinária que 

será realizada no dia 4 de dezembro de 2016 às 17 horas em nossa Sede.  

 

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   

 

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      

mailto:rosacruz@fraternidaderosacruz.com.br

