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m grande período de vida intensamente ativa, devotada e consagrada ao 

serviço amoroso e desinteressado, como Auxiliar Visível, deve ser vivida 

pelo aspirante antes dele desenvolver seu corpo - alma e, pela sua luz, 

atrair a atenção do Mestre.  

Ao mesmo tempo que o estudante está construindo seu corpo - alma, ele 

está também acumulando um poder interno, em semelhante proporção. 

 A indolência, um estudo fácil, uma contemplação estática não atrairão a atenção do 

Mestre. Ele é, Ele mesmo, um servo no mais alto sentido e ninguém que não esteja 

servindo a seu semelhante, com toda a alma e fervor, deve esperar encontrá-Lo. Quando 

Ele realmente vem, não necessita de credenciais, pois as primeiras palavras 

pronunciadas por Ele estão plenas de convicção, porque está provido da consciência que 

todos nós possuiremos no Período de Júpiter, (uma consciência pictórica, consciente de 

si mesmo) e cada frase do Mestre trará ao aspirante uma série de imagens que ilustrarão 

exatamente e com precisão, o seu significado. Por exemplo, se ele resolver explicar o 

processo da morte, o discípulo verá internamente a passagem do Espirito deixando o 

corpo; ele poderá notar o rompimento do cordão prateado; ele verá a ruptura do átomo-

semente no coração, e como suas forças abandonam o corpo e unem-se ao Espírito. O 

Irmão Maior é capaz de preceder com seu discípulo da seguinte maneira: 

Primeiro, o Irmão Maior fixa sua atenção sobre certos fatos que deseja transferir à 

mente de seu discípulo; e este, que tornou-se apto para a Iniciação pelo seu próprio 

desenvolvimento interno e tendo desenvolvido certos poderes que estejam latentes, é 

como um diapasão harmonizado com um tom idêntico ao das idéias enviadas pelo 

Irmão Maior e, desta forma, o discípulo não só vê as imagens, como é capaz de 

responder às suas vibrações. Assim, vibrando com o ideal apresentado pelo Mestre, o 

poder latente que está dentro do discípulo é convertido em energia dinâmica e sua 

consciência é elevada até ao nível requerido para a Iniciação que lhe está sendo dada. 

Esta é a razão porque os segredos da verdadeira Iniciação não podem ser revelados e 

porque não é uma cerimônia externa, mas uma experiência interna. 

Esta descrição é a mais aproximada do que realmente seja a Iniciação, e é também a 

única maneira de explicá-la para quem nunca passou por isso. Não há mistério algum no 

que diz respeito a esta informação; mas, realmente, ela é secreta porque não existem 

palavras humanas que possam explicar, adequadamente, o que seja uma semelhante 

experiência espiritual. A Iniciação tem lugar no Templo, particularmente apropriado às 

necessidades do grupo de indivíduos que vibram dentro da mesma oitava. A verdadeira 

Iniciação é uma experiência interna, pela qual os poderes latentes que foram 

amadurecidos pelo aspirante são transformados em energia dinâmica, que depois 

aprende a usar. 

 

 

U 



 

 

 

Aspirante 

1 - Estudante Preliminar - Consta de 12 lições que se ministram por correspondência. 

Serve de livro texto "O Conceito Rosacruz do Cosmos", livro básico da Filosofia 

Rosacruz, escrito por Max Heindel. 

Membro 

2 - Estudante Regular - Duração mínima de 2 anos, o estudante recebe mensalmente 

uma Carta e uma Lição de aprofundamento sobre a Filosofia Rosacruz. 

O Voto Probatório 

3 - Probacionista - Duração mínima de 5 anos. Recebem instruções especiais mediante 

Cartas e Lições mensais e também durante o sono. O Irmão Maior efetua uma prova 

efetiva antes de admiti-lo ao Discipulado. 

O Treinamento do Discipulado 

4 - Discípulo - São preparados sistemática e regularmente para a Iniciação sob a direção 

dos Irmãos Maiores da Ordem que lhes dão definidas instruções individuais e que, 

portanto, são absolutamente secretas. 

As Nove Iniciações nos Mistérios Menores 

5 - Irmão Leigo - Vivem em diferentes partes do mundo ocidental e receberam uma ou 

mais Iniciações de Ministérios Menores. São capazes de abandonar seu Corpo Físico 

conscientemente, assistir aos serviços e participar nos trabalhos espirituais no Templo 

da Ordem Rosacruz, junto aos Irmãos Maiores. 

 

 



 

As Quatro Iniciações nos Mistérios Maiores 

6 - Adepto - São graduados nas Iniciações de Mistérios Menores e, também, já 

passaram pela primeira das quatro Iniciações Maiores. Um Adepto pode construir um 

novo Corpo Físico para si, sem ter a necessidade de nascer como uma criança. 

A Meta do Irmão Maior 

7 - Irmão Maior - São graduados nas Escolas de Mistérios Menores e, também, nas 

Maiores (9 Iniciações Menores e 4 Maiores) 

 

 

 



 

Templo Rosacruz em Mount Ecclesia 

Oceanside , California, USA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

E-Book Gratuito 
Venda Proibida 

Pode ser compartilhado sem fins lucrativos. 
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