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As Bem-aventuranças 

Mateus 5:1-12 

 

“Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se Seus Discípulos e Ele passou a 

ensiná-los.”  

Uma montanha representa um lugar de elevada consciência espiritual, indicando realmente o lugar da Iniciação. Isso 

significa que o Sermão da Montanha só é inteiramente compreendido por aqueles com percepção espiritual. O texto é, 

portanto, somente um veículo para os significados espirituais que se encontram ocultos. 

 

“Bem aventurados os humildes de espírito, porque deles é o Reino dos Céus.” 

Os humildes de espírito representam aqueles que não mostram orgulho ou vaidades por suas conquistas e realizações na 

Terra, mas que seguem através da vida de forma humilde e modesta, amando e servindo seus irmãos. Os que têm olhos de 

ver nunca se tornam orgulhosos em espírito, porque estão cientes da majestade e resplendor dos planos superiores e de 

quanto têm de caminhar e trabalhar para chegarem aos planos mais altos. 

 

“Bem aventurados os que choram, porque serão consolados.”  

Todos os que perseguem o caminho espiritual conhecem as dificuldades e os sofrimentos que os fazem chorar enquanto 

aspiram à vida superior. Esses serão abençoados pelo trabalho feito e reconfortados por seus resultados. 

 

“Bem aventurados os mansos, porque herdarão a Terra.” 

Quem estuda a Filosofia Rosacruz sabe que a Terra é um Espírito cristalizado, cujas condições se tornarão cada vez mais 

etéreas e sutis até que alcancemos as condições mais elevadas tais como as que prevaleciam no Jardim do Éden. É claro 

que as pessoas orgulhosas e egoístas não poderão tomar parte nessa futura Terra que nós herdaremos, como fruto do 

esforço coletivo de espiritualização.  

 

“Bem aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.”  

Os aspirantes à vida superior desejam ardentemente chegar a essa condição espiritual de plena justiça e estão, portanto, 

famintos e sedentos por alcançá-la. Assim conseguirão, se permanecerem fiéis aos seus objetivos. 

 

“Bem aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.”   

Os misericordiosos que alcançarão misericórdia representam aqueles que, sujeitos à Lei de Causa e Efeito, serão capazes 

de agregar aos seus atos um dos maiores valores dados por Cristo, o Amor. É muito comum associarmos a Lei de Causa e 

Efeito somente à expiação de nossos erros e pecados, pois assim eram praticamente as condições vividas pela humanidade 

antes da vinda de Cristo. Mas essa Lei opera também na retribuição do bem praticado, o que ocorre no Primeiro Céu após 

a nossa morte. O esforço humano de imitar a Cristo nos leva ao cumprimento da Lei de Causa e Efeito nos seus aspectos 

mais sublimes, docemente enfatizados por São Francisco na frase “é dando que recebemos”. 

 

“Bem aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.”  

Os que têm olhos de ver sabem que somente aqueles que vibram em elevadas e puras freqüências são capazes de se 

sintonizarem com os mundos celestiais. Não podemos, pois, ter consciência de Deus a não ser que possuamos os seus 

atributos, representados pelo Amor, pela Verdade e pela Pureza.  

 

“Bem aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.”  

O que distingue os estudantes avançados dos demais são o equilíbrio e a paz interiores. Ter a Paz interior é requisito 

fundamental para poder irradiá-la ao ambiente e aos demais. É quando silenciamos a personalidade e alcançamos a Paz 

interior é que podemos ouvir a voz silenciosa que nos fala de dentro e mostra que, de fato, somos filhos de Deus. 

 

“Bem aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus.”   

Quando vivermos no Mundo Físico sem a ele pertencermos, iremos passar por muitos Getsêmanis. A desarmonia e o 

egoísmo das pessoas de mente materialista nos fazem sofrer. As atmosferas criadas pela bebida, pelo fumo e por muitas 

outras condições não condizentes com os valores espirituais serão desagradáveis para nós, contrastando com a beleza do 

espiritual, que é a meta do aspirante. 
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“Bem aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal 

contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande vosso galardão nos Céus, pois assim perseguiram os profetas que 

viveram antes de vós.”  

Estudantes do ocultismo sabem que, quando nos afastamos dos anseios comuns cultivados pela maioria, tornamo-nos 

imediatamente alvos das críticas daqueles dos quais ousamos ser diferentes. Entretanto, devemos aprender a aceitar isso 

sem ressentimentos e oferecer, em contrapartida, todo nosso amor, sabendo também que aquilo que conquistamos é nosso 

por merecimento e ninguém nos poderá tirar. Nem mesmo nós mesmos poderemos fazê-lo, pois também temos, em nosso 

interior, essas “pessoas” que não querem que sejamos diferentes e que formam nossa personalidade. Trabalhemos, pois, 

pela espiritualização de nossas faculdades ainda impuras, com amor, paz e paciência, até que sejamos capazes de converter 

toda a nossa “terra”, ou seja, nossos corpos, em templos para a morada de nosso espírito. 
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RELATO DA PREPARAÇÃO E DO TRABALHO DE MAX HEINDEL 

NO CAMPO OCULTO 

 

(continuação) 

 

Citaremos aqui algumas das próprias palavras de Max Heindel, descrevendo seu trabalho em Chicago: “O Conceito 

Rosacruz do Cosmos foi publicado em novembro de 1909, cinco semanas antes do final da primeira década do século. 

Alguns amigos tinham editado o manuscrito original e fizeram um ótimo trabalho, mas eu tive, naturalmente, de revisá-lo 

antes de  mandá-lo ao impressor final, li a prova e reli para ter certeza de que não havia erros. Li tudo novamente quando a 

composição foi dividida em páginas e dei instruções aos gravadores e ao impressor quanto aos desenhos e diagramas e 

como colocá-los no livro, etc. Eu me levantava às 6 horas da manhã, trabalhava até à meia noite, 1, 2  ou 3 horas da 

madrugada durante todas aquelas semanas, em meio ao ruído de Chicago que me chegava aos ouvidos ininterruptamente, 

cansando-me, muitas vezes, até o limite da minha resistência. Não obstante, conservei minhas faculdades e escrevi muitos 

novos detalhes no Conceito. Se não fosse a assistência e apoio dos Irmãos Maiores, eu, possivelmente, teria sucumbido, 

mas, como era o trabalho deles, eles realmente me ajudaram; mas, mesmo assim, estava totalmente esgotado quando esta 

obra terminou”. 

 

Foi em Chicago que ficou a edição inteira da obra, na casa de uma mulher que dirigia uma empresa editorial, com exceção 

de algumas centenas de cópias que foram levadas para Seattle. Ela tinha muitas dívidas e usou o livro armazenado em sua 

casa para pagar seus compromissos. Quando, mais tarde, foram feitos novos pedidos de Seattle, verificou-se que a 

primeira edição de 2.000 volumes estava esgotada. Foi necessário providenciar-se uma segunda edição, quando foi 

acrescentado um índice. 

 

Pode parecer que a aparente perda de dois terços da primeira edição tivesse sido uma catástrofe para uma pessoa de 

poucos recursos financeiros. Parece antes ter sido uma providência, uma dádiva celeste, porque a mulher em questão 

estava associada há muitos anos com o Novo Pensamento, movimento teosofista e várias outras associações de 

pensamento avançado, às quais fornecia livros de várias casas editoras. Ela convenceu-os a aceitar o Conceito Rosacruz do 

Cosmos, obra até então completamente desconhecida. Desta maneira, ela promoveu o livro, conseguindo espalhar os 

Ensinamentos Rosacruzes em muitas partes do mundo. 

 

Depois de ter estabelecido Centros de Estudo da Fraternidade em Columbus, Seattle, North Yakima e Portland, Max 

Heindel voltou para Los Angeles em novembro de 1909 para iniciar o trabalho nesta cidade. 

 

Entre 29 de novembro de 1909 e 17 de março de 1910, ele deu aulas e fez conferências em Los Angeles, Califórnia, 

dando três conferências por semana, tendo sempre o auditório repleto a cada noite na sala que abrigava até a porta quase 

mil pessoas. Em março, a saúde não o permitiu continuar, pois teve sérios problemas cardíacos que quase o levaram à 

morte e, enquanto estava no hospital, teve uma imensa e extraordinária experiência. Daremos sua descrição usando suas 

próprias palavras. 

                                                                                                                                                                           (continua) 
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ATIVIDADES NA SEDE DA FRATERNIDADE ROSACRUZ 

Horário:  17 horas 

  Estudo do Conceito Rosacruz do Cosmos  - 11 de janeiro (domingo) e 31 de janeiro (sáb)  

Confraternização  - 15 de março (domingo) 

Palestra  -   28 de março  (sábado) 

Obs: Não haverá palestras em fevereiro 
 

 

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 podem associar-se a esse serviço devocional de ajuda 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.  

Dezembro: 07  14  20  27  -  Janeiro:  04  10  16  23  31 -  Fevereiro: 06  13  20  27  -  Março: 06  12  19  26 
 

CD  “SONGS  OF  LIGHT” 

 

A Fraternidade Rosacruz Max Heindel está distribuindo graciosamente o CD “Songs of Light” 

 a todos os estudantes dos diversos cursos da Filosofia Rosacruz. 

 

DIA DE CONFRATERNIZAÇÃO 
 

Comemorando o 11º ano de atividades em sua nova sede, a Fraternidade Rosacruz Max Heindel convida seus estudantes, 

simpatizantes e familiares para a Confraternização a ser realizada no dia 15 de março de 2009, domingo, às 17 horas. 

 

AQUISIÇÃO DE LIVROS DE MAX HEINDEL 
 

Francisco J. Laissue - Livros, Praça Olavo Bilac, 28 - Sala 201, Centro, tel. 2509-7298, de 3ª à 6ª de 14 às 19 horas,  Livraria 

Horus,  Rua Senador Dantas, 75 – Loja E - Centro, tel. 2533-3638, Livraria Argumento Copacabana, Rua Barata Ribeiro, 502 – 

Loja A, Livraria Argumento Leblon, Rua Dias Ferreira, 417 e Livraria Argumento Barra, Av das Américas, 7777 s/  326 a 330.  

Os estudantes podem também adquirir livros pelo reembolso postal,  dirigindo-se à  Fraternidade Rosacruz de São Paulo pelo tel-fax   

(011) 3107-4740 ou pelo e-mail: rosacruz@fraternidaderosacruz.com.br 

 

O “Conceito Rosacruz do Cosmos” está disponível na Internet no site de nosso Centro: 

http://www. fraternidaderosacruz.org/conceito.htm 

 

 

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 

todos os interessados desde que não sejam hipnotizadores, médiuns, quiromantes ou astrólogos profissionais. 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. 

 

 

INFORMAÇÃO 

 

O trabalho realizado pela Fraternidade Rosacruz é mantido por doações. Para aqueles em que o coração despertar o desejo de 

colaborar, a nossa conta bancária é Banco Bradesco – Agência 3002 – Pio X – C/C 93080-6 

mailto:rosacruz@fraternidaderosacruz.com.br

