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Prefácio 

ntre os símbolos maçônicos e rosacruzes se destaca a colméia , 

chamada símbolo da indústria, porque ela demonstra 
claramente, que o homem deve cooperar com seus semelhantes 

para alcançar de um modo total , mútuo desenvolvimento. Também 

encerra uma mensagem muito mais profunda porque cada alma vivente 
é uma abelha que viaja pela vida e recolhe o pólen da sabedoria nos 
distintos ambientes e experiências. Assim como a abelha suga o mel do 

coração da flor, cada um de nós deve extrair o néctar espiritual de cada 
acontecimento, de cada gozo, de cada sofrimento, e levá-lo à grande 

colméia da experiência: o corpo-alma do homem. Da mesma maneira, se 
diz que as energias espirituais no homem tomam, eternamente, as 
forças vitais que ele está transmutando e as leva à colméia do cérebro , 

onde é armazenado o mel necessário para a manutenção da vida. 

A mitologia conta que os antigos deuses viviam de néctar, e não 
precisavam beber e comer como os homens. É realmente certo que o 

mel extraído ao enfrentar-se com os problemas do viver diário, é o 
alimento mais elevado para o homem. Enquanto comemos à mesa bem 
servida, seria bom considerar se o homem espiritual também não se 

nutre com as experiências e conquistas espirituais que vamos 
almagamando a nosso ser, na existência. 

Um filósofo da época socrática afirmou que a abelha extrai o mel do 

pólen da flor, enquanto a aranha, da mesma fonte, extrai o veneno. O 
problema que então se nos apresenta é: somos abelhas ou aranhas 
nesta nossa peregrinação? Queremos transformar nossas experiências 

em mel ou em veneno? Queremos crescer e elevar-nos, ou seguiremos 
obstinadamente, debatendo-se com os mesmos obstáculos? 

Muita gente se torna azeda com a experiência; o sábio, porém, toma o 
mel e o armazena dentro da colméia de sua própria experiência 

espiritual.  

Este pequeno E-Book dedicado ao Irmão Probacionista José Roque 
Preard, resgata um pouco da história de nosso centro, por ter sido um 

dedicado estudante que participou ativamente, como uma abelha na 
colmeia do movimento pioneiro que marcou o advento do 
rosacrucianismo  no Rio de Janeiro. 
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ascido em 16 de agosto de 1915, no município de Itaperuna, no 

noroeste fluminense, José Roque Preard descendia, por parte de 

pai, dos imigrantes suíços que na primeira metade do século 

XIX fundaram na região serrana a cidade de Nova Friburgo, 

espalhando-se depois por outros municípios do interior do estado. 

A família era de pequenos agricultores e José perdeu o pai muito cedo, 

aos 5 anos de idade, e começou a trabalhar ainda na infância para 

ajudar a mãe e os irmãos. Em função disto, precisou abandonar a 

escola ainda no curso primário. 

Em 1935, veio para o Rio de Janeiro, então capital federal, onde 

ingressou no comércio. Casou-se no ano seguinte com Maria de 

Lourdes, sua namorada há alguns anos, também de Itaperuna. 

Os primeiros anos foram de muita dificuldade financeira para o casal, 

que morou inicialmente no Morro da Conceição, na zona portuária da 

cidade, e depois em vários bairros da zona norte. 

A situação foi melhorando na medida em que J.R. Preard ascendia na 

Casa Bertéa, pioneira loja de material fotográfico onde ingressou como 

simples auxiliar e foi galgando postos até chegar a gerente-geral.  

No início da década de 40, a busca por um caminho espiritual já fazia 

parte da trajetória de Preard. O casal morava então no bairro do 

Riachuelo e freqüentava a Tenda Espírita Mirim, no vizinho Rocha.  

O centro abria espaço para outras correntes espiritualistas e foi lá, num 

certo dia da primeira metade dos anos 40, que Preard e a esposa 

assistiram a uma palestra que mudaria para sempre sua caminhada 

espiritual: a de Irene Gómez Ruggiero, recém-chegada do Uruguai para 

fundar no Rio de Janeiro a Fraternidade Rosacruz Max Heindel. 

A partir daí, a vida do casal esteve intimamente ligada aos rumos da 

Fraternidade Rosacruz, até os geográficos, pela cidade do Rio de 

Janeiro. Quando a fraternidade se instalou na Rua Costa Bastos, em 

Santa Teresa, Preard comprou seu primeiro apartamento na Rua André 

Cavalcanti, no mesmo bairro. Tempos depois acompanhou a mudança 

da Rosacruz para a subida do Alto da Boa Vista, instalando-se em um 

apartamento na Usina da Tijuca. 

Irene e seu marido, Roberto, foram os padrinhos do primeiro filho do 

casal, José Maria, nascido em 1946, e o filho de Irene, Raul Credidio 

Gomez, apadrinhou, com a esposa Regina, o segundo filho, Paulo 

N 



 
 
 
 
 

6 
 

Virgilio. A filha Rosa Irene, por sua vez, é afilhada do irmão de Regina, 

Luiz Bhering Pohlmann e de sua esposa, Marilia Gomes de Souza. 

 

No campo profissional, J.R. Preard foi seguindo uma trajetória de 

muitos êxitos e alguns percalços. Quando a Casa Bertéa decidiu 

encerrar suas atividades, em 1947, adquiriu o estoque da loja e abriu a 

sua própria, a Casa São Francisco, na Rua do Teatro, próximo ao Largo 

de São Francisco, no Centro.   

Com necessidade de mais espaço para atender à crescente clientela, ele 

abriu uma filial na Rua da Carioca. Foi em boa hora; menos de um ano 

após a inauguração da filial, um lamentável incêndio no prédio da Rua 

do Teatro destruiu completamente o estoque da matriz. 

No final da década de 50, a construção de Brasília entusiasmou Preard, 

que decidiu, juntamente com os irmãos Percy e Lúcio, se tornar um 

pioneiro no ramo fotográfico na ainda nascente nova capital do país. 

Instalaram um foto na chamada Cidade Livre, nome dado ao imenso 

conjunto de barracões de madeira onde se alojaram os candangos, 

peões que trabalhavam nas obras de construção da capital.  

Quando Brasília foi inaugurada, em 1960, a Casa São Francisco já 

estava instalada no Plano Piloto. A loja seguiu sua própria trajetória, 

comandada pelo irmão Lucio até o falecimento deste, em 1982, e depois 

por seus filhos. 

Em meados da década de 60, Preard expandiu suas atividades 

comerciais para o campo da importação de material fotográfico. Foi 

muito bem sucedido inicialmente, mas enfrentou mais tarde percalços 

que levaram a um período de grande desequilíbrio financeiro na década 

seguinte.  

Com incansável espírito de luta, superou as dificuldades que o 

obrigaram a abandonar o negócio de importação e partiu para um novo 

empreendimento, uma filial em Campo Grande, na zona oeste do Rio, 

comandada por seu sobrinho Manoel Odilon da Costa. 

Em 1980, José Roque Preard enfrentou a dura perda de sua esposa e 

companheira Maria de Lourdes. Foram 44 anos de um casamento feliz e 

de perfeita sintonia espiritual e astrológica entre esses dois nativos do 

signo de Leão, ela no dia 7 e ele no dia 16 de agosto.  
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Viúvo, com os filhos criados e bem sucedidos em suas respectivas 

trajetórias de vida, Preard decidiu ir se afastando aos poucos da 

atividade de comerciante. Em 1984 vendeu a loja da Rua da Carioca e 

logo depois se mudou para a casa que tinha construído anos antes em 

Rio das Ostras e onde viveu sua última década. 

Só retornou ao Rio de Janeiro nos últimos meses de vida, em função do 

agravamento do câncer, em consequência do qual veio a falecer em 1º 

de agosto de 1995, 15 dias antes de completar 80 anos.    

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMWT7qiti8cCFYG5gAodTFACFw&url=http://naturecolourviolet.blogspot.com/2015/06/ela-nao-precisa-de-mendigar-o-teu-amor.html&ei=I42-VYX2IIHzggTMoIm4AQ&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNGEcsJ-Fb5w1TT5MQkWNKfz5YFU6A&ust=1438637153401943
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Escritos de José Roque Preard 

 

 

 

“A Ciência somente descobre. No entanto, a Arte cria. Logo, a Arte é 

mais divina”. 

 

(15/9/90) 

 

 

“Para entender as coisas, é preciso analisar cada assunto. Não somente 

os seus efeitos, como também tudo aquilo que fica à margem, influindo 

no caso. Inúmeras coisas influem em um determinado assunto, que 

precisa ser tratado, deve ser analisado e envolvido na causa. Digamos, 

por exemplo, uma dívida: quantas pessoas estão envolvidas nesse 

assunto, sendo que as duas primeiras são os devedores e os credores. 

No caso de um entendimento, não podemos cuidar somente do devedor. 

Temos que ter contato também com o credor. Este precisar ser 

considerado: não haveria devedor se não tivesse o credor. 

Assim são todos os acontecimentos, as partes integrantes de qualquer 

assunto precisam ser consideradas. Há em tudo o centro das coisas e 

uma imensa composição lateralmente que influi em tudo e precisa ser 

bem cuidada”. 

 

(23/05/79) 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMWT7qiti8cCFYG5gAodTFACFw&url=http://naturecolourviolet.blogspot.com/2015/06/ela-nao-precisa-de-mendigar-o-teu-amor.html&ei=I42-VYX2IIHzggTMoIm4AQ&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNGEcsJ-Fb5w1TT5MQkWNKfz5YFU6A&ust=1438637153401943
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMWT7qiti8cCFYG5gAodTFACFw&url=http://naturecolourviolet.blogspot.com/2015/06/ela-nao-precisa-de-mendigar-o-teu-amor.html&ei=I42-VYX2IIHzggTMoIm4AQ&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNGEcsJ-Fb5w1TT5MQkWNKfz5YFU6A&ust=1438637153401943
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Ao receber a carta que agradece minha pequena colaboração para a 

campanha “Rio contra o crime”, fiquei imensamente satisfeito. Pois 

ainda existem, como V.Sa, criaturas que lutam a fim de resolver os 

problemas com base no Amor, pois a violência gera mais violência e 

somente o Amor constrói para a eternidade. Tenho experiência própria e 

não é com repressão violenta que conseguiremos sanar esta situação. 

O crime tem a sua origem em certos acontecimentos, os quais sempre 

desconhecemos. A criatura busca algo que desconhece naquele 

momento e essa busca quase sempre se baseia em uma verdade 

relativa, devido à sua falta de maiores conhecimentos. No entanto, essa 

iniciativa vai um dia despertar dentro de si maiores compreensões e a 

pessoa vai se servir destas experiências para evitar o mal e construir 

somente coisas úteis. 

Uma criança, mesmo avisada que o fogo queima, ela às vezes se arrisca 

a colocar seu dedinho no fogo. Isto eu considero a busca de sua própria 

experiência, a fim de aprender cada vez mais, não por teoria e sim pela 

realização, e assim aumentar os seus próprios valores. 

O crime é uma busca através de uma ação própria e sempre baseada 

em uma causa criada, às vezes por uma injustiça que pesa sobre todos 

nós. A criatura ao praticar o crime não possui ainda uma capacidade de 

fazer uma análise profunda sobre as conseqüências deste resultado 

perante as leis que regem o mundo e os homens. 

O mundo está passando por uma reforma total, onde a decadência 

moral predomina sobre a maioria dos seres humanos, o que passa a ser 

um exemplo péssimo para a juventude. E aquele que não tem uma vida 

limpa não pode servir de exemplo para ninguém. Por outro lado, temos 

o desequilíbrio social também colaborando com tudo isto. 

Agora, acho que a saída ou a solução do problema é a união de todos de 

bom senso. Iniciar a grande campanha sem condenar ninguém, 

convidando a todos a evitar o crime, e dando como troca a solução dos 

seus problemas, amigavelmente, com muito Amor : proibir a venda de 

armamento, trocar esse comércio pela venda, a preço de custo, de 

ferramentas e facilitando a aquisição de terras a todos os 

desempregados e fazer um apelo a todas as religiões para transformar 

os templos em escolas. 

               Preard (1983) 
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               A Estrela Matutina 

                 

 

                Entre o mar e a montanha, tu despontas 

                Trazendo para o dia alegria e esperança. 

                Tu és o ponto seguro para a minha Fé 

                Os meus olhos estão te vendo e o meu coração te 

conservando. 

                Fortaleza constante para os meus dias de fraqueza, 

                iluminando os caminhos com segurança e beleza. 

                Tu penetras e ficas no coração e na mente 

                Com doçura e beleza permanentes. 

                Alguém um dia me despertou, mostrando-me tu ao 

amanhecer. 

                Nunca mais te esqueci, e todos os dias quero te ver. 

                Bendito seja Deus, quando tu nos enviou. 

                Este ponto de segurança a mais, entre tudo o que Deus criou. 

                Quero sempre te adorar, com sentimento e Amor, 

                deixando nas mãos de Deus a Alegria e a Dor. 

 

                      (sem data)   

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMWT7qiti8cCFYG5gAodTFACFw&url=http://naturecolourviolet.blogspot.com/2015/06/ela-nao-precisa-de-mendigar-o-teu-amor.html&ei=I42-VYX2IIHzggTMoIm4AQ&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNGEcsJ-Fb5w1TT5MQkWNKfz5YFU6A&ust=1438637153401943


 
 
 
 
 

12 
 

 

A Casa dos Nove    

                  (ideia) 

               Constituída de 9 membros, entre a diretoria e funcionárias. A 

casa seria construída com todo o conforto, para abrigar 9 velhinhos, 9 

velhinhas, 9 meninos e 9 meninas. 

                O local escolhido teria um terreno amplo para plantar e criar. 

                Um pecúlio na poupança para garantir as despesas. 

                Uma escola para as crianças até o ginásio. 

                Os velhinhos teriam cada um o seu dormitório e um salão 

para a televisão. 

                 Ampla cozinha e banheiros.  

                 Uma cozinheira para cada grupo de 9. 

                 Os 4 pavilhões seriam independentes. 

                 Um salão onde todos poderão se reunir no final de semana. 

                  

(Concluída a ideia no dia 24/10/82 na oração das 6 horas) 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMWT7qiti8cCFYG5gAodTFACFw&url=http://naturecolourviolet.blogspot.com/2015/06/ela-nao-precisa-de-mendigar-o-teu-amor.html&ei=I42-VYX2IIHzggTMoIm4AQ&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNGEcsJ-Fb5w1TT5MQkWNKfz5YFU6A&ust=1438637153401943
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  É uma leitura diferente, a mesma só se consegue através do 

desenvolvimento. Neste caso, tudo se refere ao nosso corpo, os sete 

Selos.  

  Os Levitas 

   Rasgou o véu, tornando possível a iniciação que antes era somente 

para aqueles que se preparavam, por exemplo, os levitas, cujos corpos 

eram preparados pelo casamento dentro de um pequeno grupo. 

   Ver na Bíblia significa visão espiritual. As sete igrejas se referem aos 

sete centros, que existem dentro de nós individualmente. 

Espiritualizando, conseguimos acender as velas dentro de nós e 

clareando o templo interno que se refletirá com a luz superior do 

Grande Templo Divino. 

O ouro representa a sabedoria, pela qual se controla o impulso do 

coração. A expansão das forças sexuais provoca a insegurança e 

freqüentes falhas naquilo a que nos propomos, a inversão desta força 

vital.  

Esta proporciona a construção dos nossos propósitos em verdadeira 

rocha que nenhum vendaval consegue derrubar, ou a pedra branca com 

uma nova palavra que nos dará poder para servir externamente e 

vencer todos os obstáculos, porque possuímos a segurança interna. 

 

        Preard    (sem data)  

                                    

 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMWT7qiti8cCFYG5gAodTFACFw&url=http://naturecolourviolet.blogspot.com/2015/06/ela-nao-precisa-de-mendigar-o-teu-amor.html&ei=I42-VYX2IIHzggTMoIm4AQ&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNGEcsJ-Fb5w1TT5MQkWNKfz5YFU6A&ust=1438637153401943
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Anatomia Oculta do Homem 

Não podemos esquecer que este conjunto se compõe de cinco corpos, 

desde o físico até o Ego. Havendo equilíbrio na criatura estes corpos 

atuam em perfeito equilíbrio, logicamente em verdadeiro equilíbrio. 

Neste caso as nossas atitudes e ações são perfeitos e sincronizados, não 

havendo enfermidades nem tristeza em nós. Estaremos conformados 

com todos os acontecimentos, porque sabemos a origem de tudo. Nada 

nos revolta, porque saberemos  o porque de todos os acontecimentos 

que existem no mundo. 

(sem data) 

 

O Cristianismo: da teoria à prática 

O cristianismo é o caminho reto, porém é preciso ser vivido diariamente, 

pois sabemos que há dois mil anos nos tem sido ensinado este 

maravilhoso ensinamento. Na maioria tem sido apenas teórico. Após 

dois mil anos é preciso ultrapassar a teoria e praticá-lo. 

Precisamos viver em nossa vida diária estes ensinamentos para sermos 

verdadeiros cristãos. 

(sem data) 

 

 

  

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMWT7qiti8cCFYG5gAodTFACFw&url=http://naturecolourviolet.blogspot.com/2015/06/ela-nao-precisa-de-mendigar-o-teu-amor.html&ei=I42-VYX2IIHzggTMoIm4AQ&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNGEcsJ-Fb5w1TT5MQkWNKfz5YFU6A&ust=1438637153401943
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMWT7qiti8cCFYG5gAodTFACFw&url=http://naturecolourviolet.blogspot.com/2015/06/ela-nao-precisa-de-mendigar-o-teu-amor.html&ei=I42-VYX2IIHzggTMoIm4AQ&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNGEcsJ-Fb5w1TT5MQkWNKfz5YFU6A&ust=1438637153401943
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Fotos Históricas 

 

 

José Roque Preard e Maria de Lourdes Preard, Ilha de Paquetá, Rio de Janeiro 
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Sr José Roque Preard com sua esposa Sra Maria de Lourdes Preard e filhos.  
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Sr José Roque Preard com os irmãos Percy e Lúcio 

 

 

José Roque Preard e outros membros da Fraternidade Rosacruz no Rio de Janeiro 
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Sr. José Roque Preard entre membros da Fraternidade Rosacruz no Rio de Janeiro. Ao centro 
o Sr Roberto Ruggiero Grimaldi, vice presidente do Centro. 
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Membros da Fraternidade Rosacruz Max Heindel no Rio de Janeiro, tendo ao seus fundadores 
públicos Sr Roverto Ruggiero Grimaldi e Sra. Irene Gomez Ruggiero. 
 

 

José Roque Preard como membro do Coral da Fraternidade Rosacruz. Apresentação na 

Escola Nacional de Música da UFRJ sob a regência do maestro Nelson Nilo Hack 
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Na Fraternidade Rosacruz há três graus que correspondem ao grau de estudante (preliminar  e 

suplementar) , probacionista e discípulo. O Sr José Roque Preard atingiu o grau de 

Probacionista.  
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Casal Ruggiero, fundadores públicos da Fraternidade Rosacruz no Rio de Janeiro. A Sra Irene 
foi Instrutora do Centro, destacando-se como radialista do programa A Voz Rosacruz, na antiga 
rádio Copacabana, tendo como um dos seus patrocinadores o Sr. Preard. 
 

 
Manuscrito. 

José perdeu o pai muito cedo, aos 5 anos de idade, e começou a trabalhar ainda na infância 
para ajudar a mãe e os irmãos. Em função disto, precisou abandonar a escola ainda no curso 
primário, todavia articulava bem a linguagem, com raciocínio lógico muito preciso. 
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O QUE É A FRATERNIDADE ROSACRUZ? 

 
A FRATERNIDADE ROSACRUZ não é uma organização religiosa, mas 

sim, uma grande Escola de Pensamento. O seu fim é divulgar a 
admirável filosofia dos Rosacruzes, tal como ela foi transmitida, nesta 
época, por intermédio de Max Heindel, escolhido para esse efeito pelos 

Irmãos Maiores da Ordem. 
Os seus ensinamentos projetam luz sobre o lado científico e o aspecto 

espiritual dos problemas a respeito da origem e evolução do Homem e 
do Universo. Fazem igualmente sobressair que não reside aí todo o seu 
fim. O conhecimento há de tornar-nos verdadeiramente religiosos, na 

acepção legítima de religar-nos (religare) à essência espiritual latente 
em nós. O conhecimento desenvolverá assim, o sentimento de altruísmo 
e do dever, para estabelecimento da Fraternidade Ideal. 

 
A divisa da Fraternidade Rosacruz é: 

UMA MENTE PURA, UM CORAÇÃO TERNO E UM CORPO SÃO. 
A sua tónica é: SERVIÇO. 
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Venda Proibida 
Pode ser compartilhado sem fins lucrativos. 

 
FRATERNIDADE ROSACRUZ 

Centro Autorizado do Rio de Janeiro 
Rua Enes de Souza, 19 Tijuca, Rio de Janeiro, R.J. Brasil 20521-210 

Telefone celular: (21) 9548-7397 - E-mail: rosacruzmhrio@gmail.com 
Endereços Web 
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www.fraternidaderosacruz.org 
www.christianrosenkreuz.org 

Site Diamante Alquímico 
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Matriz: 
THE ROSICRUCIAN FELLOWSHIP 

Rosicrucian Fellowship , 2222 Mission Ave , Oceanside, CA 92058 
www.rosicrucian.com 

www.rosicrucianfellowship.org 
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