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Câncer, Leo e Virgo                            2008 

 

UMA  PALAVRA  AO  ESTUDANTE 
 

Que a Paz seja convosco e a Paz seja entre todos nós! 

 

Sentimos a alegria de podermos estar entre todos vós. Que sempre seja “alegria” a palavra que nos leva mais perto de 

DEUS e, assim sendo, a essa harmonia infinita que tudo envolve e nos sustenta a todos. 

 

Amigos, há algo maravilhoso que todos nós humanos devemos praticar, para seguir, sempre, justificando a verdade  que é 

luz. Tudo isto tem sentido: é o sentido da amizade. Hoje, nossas palavras serão sobre a amizade. 

 

A amizade é algo profundo em nós e é a maior palavra que nos deu Cristo quando nos diferenciou como “Seus amigos”. 

Ele disse: “O servo nunca sabe o que o amo faz, mas seus amigos sabem o que ele faz”. Assim, hoje trataremos de 

compreender o sentido da amizade. 

 

Todos nós, que compreendemos e aceitamos o renascimento como finalidade para que o Espírito em evolução conquiste 

seu patrimônio verdadeiro e absoluto, encontramos nesta manifestação de amizade um desprendimento de nós mesmos, 

que deve ser o maior sentimento que podemos ter para com a humanidade. 

 

Cristo nos chamou de “Seus amigos” e, com isso, Ele nos mostrou saber ser Amigo de toda a humanidade. Saber ser 

amigo não somente daqueles que nos agradam, não somente daqueles que nos fazem o bem, não somente daqueles que 

algum interesse representam para nós, mas ser amigos em um sentido o mais amplo possível, levando a um 

desprendimento compatível com a divindade que mora em nosso interior. Ser amigos! Ter amizade! É algo profundo e 

inesgotável o que existe nesta amizade! E, no Cristianismo, por havê-lo compreendido, colocamo-lo em prática e assim ele 

nos une a todas as criaturas. Se Cristo nos deu este exemplo com um sentimento tão profundo de amizade, é por que este é 

o grande elo que deve haver entre todos nós. 

 

Nós que compreendemos o renascimento, sejamos Rosacruzes ou de qualquer outra escola de corrente espiritual, 

deveríamos ter uma amizade profunda entre todos nós. Deveríamos  amar-nos e sentir-nos profundamente uns aos outros 

no esforço de levar adiante o ensinamento que Cristo, com Sua grande amizade, nos deixou: o renascimento. Não deveria 

haver jamais entre nós, os que aceitamos a Lei do Renascimento, forças contrárias ou confrontações, porque estas 

enfraquecem e diminuem as forças do Cristianismo. 

 

Como poderíamos dizer que alguém é cristão se nega a sua amizade a outro cristão? Como se pode ser amoroso, se não se 

sabe ser amigo? O sentido da amizade é algo tão profundo como a luz infinita. Entre aqueles que viveram uma verdadeira 

amizade, nada houve que os pudesse separar, nem houve  mal-entendidos que os pudessem aborrecer. Onde há amizade, 

há Amor. A amizade perdura através dos tempos, a amizade se sobrepõe aos pequenos obstáculos na escola de 

aprendizagem do espírito. A inimizade vem sempre da incompreensão. A incompreensão é sempre um produto daquele 

que se sustenta por ela mesma, e que não alcançou o verdadeiro sentido da evolução.  

 

Por isso, havendo em nós juízos, é muito necessário compreender que cada criatura está colocada na situação que lhe 

corresponde. Cada um executa aquilo que ressoa no instrumento de sua alma no sentido espiritual. Todos podemo-nos unir 

e trabalhar, trabalhando cada um de acordo a seus instrumentos anímicos. Não seria uma grande orquestra se cada um dos 

indivíduos  se especializasse em determinado instrumento? Assim, somos nós espiritualistas que aceitamos a Lei do 

Renascimento, espiritualistas que compreendemos que estamos na escola da vida, colocados para aprender, cada um, sua 

devida lição. 

 

              E  C  O  S 
                FRATERNIDADE ROSACRUZ MAX HEINDEL 

                            Centro Autorizado do Rio de Janeiro 
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Assim como toda a humanidade não pode freqüentar uma mesma escola, o mesmo ocorre com os Rosacruzes. Que mal 

entendedor seria este da magna Filosofia Rosacruz se dissesse que não está unido com outros Rosacruzes!  Pois assim 

como em cada cidade há diversas escolas segundo as pessoas que compõem esta cidade, assim também somos os que 

seguimos as correntes Rosacruzes: são escolas de ensino superior. São escolas onde o espírito compreende e sente a 

profundeza da vida. Busca, como busca o bom estudante, a união entre todos em um alto sentido de amizade. Como seria 

possível que uma faculdade depusesse contra a outra? Se uma depõe contra a outra, é porque há falta de verdade, é porque 

não desenvolveu o primeiro sentido da amizade. Todos os Rosacruzes, sejam de Max Heindel, sejam de qualquer outra 

fraternidade, sejam  estudantes ou adeptos, segundo a situação de cada um, são, no sentido verdadeiro, o que mostram 

através de sua compreensão e suas obras, por força do estágio evolutivo que ocupam dentro do Conhecimento Rosacruz. 

 

O Conhecimento Rosacruz não é somente uma ideologia a mais para a humanidade. Ele é a própria manifestação da 

evolução humana e, assim sendo, serve para todos. Todos podem estar nele e ele estar, em diversos graus, entre todos. Por 

isso, na amizade daqueles que entenderam o princípio do renascimento e a evolução humana, haverá sempre o mais 

profundo e benéfico sentido dessa amizade. Se há amizade, há um verdadeiro reverberar de Amor. Por isso, Cristo nos 

ensina que não serão as palavras nem as ideologias que salvarão a humanidade, senão o sentido próprio da unidade com 

tudo, através da manifestação do Amor. E como poderá haver Amor se não há amizade? Comecemos  por sentir esta 

profunda amizade para com todos e ela se transformará no Amor que vai redimir a humanidade. 

 

Que a Paz seja convosco e a Paz seja entre todos nós! 
 

(Palestra radiofônica realizada na Rádio Copacabana em 27 de Julho de 1961 

por nossa Instrutora Sra. Irene Gómez de Ruggiero) 

 

 

 

Em 23 de julho de 1865, nasceu MAX HEINDEL. Reverenciamos, com profunda gratidão, aquele que, 

Mensageiro dos Irmãos Maiores da Ordem Rosacruz, legou à humanidade um de seus maiores tesouros. 

Desejamos também registrar, com muita alegria, que o CONCEITO ROSACRUZ DO COSMOS, a mais bela 

jóia desse imenso tesouro a que nos referimos, completará um século de existência desde que veio à luz em 1909. 

Por essa razão, publicaremos, a partir deste número do Ecos, uma série de artigos relatando o trabalho feito 

por Max Heindel para que pudesse chegar a todos a Verdade libertadora transmitida pelos Ensinamentos 

contidos nesta Obra.  
 

 

 

RELATO  DA  PREPARAÇÃO  E  DO  TRABALHO  DE 

MAX  HEINDEL  NO  CAMPO  OCULTO 
 

 

A fim de dar aos nossos leitores um relato claro da origem da Fraternidade Rosacruz, contaremos a história de como e 

quando Max Heindel encontrou os Irmãos Maiores da Ordem Rosacruz.  

 

Durante o verão, todo voltado para um trabalho excessivo no ardente desejo de conhecimentos espirituais, Max Heindel 

adoeceu gravemente em Los Angeles, com problemas cardíacos e de tal forma ficou doente que, por meses, correu risco 

de vida. Uma grande parte do tempo que durou esta doença, ele passou fora de seu corpo físico, trabalhando 

conscientemente na busca da verdade e como encontrá-la nos planos invisíveis. Fortalecido internamente pelo sofrimento e 

logo após o seu restabelecimento físico, ele fez várias conferências para divulgar seus conhecimentos ocultos. 

 

Em maio de 1906, seu trabalho foi interrompido em São Francisco pelo grande terremoto e suas viagens e conferências 

levaram-no a Seattle e ao norte do país. Depois de uma série de palestras por várias cidades, ele foi forçado novamente a 

recolher-se a um hospital, com insuficiência cardíaca. Recuperado, ele recomeçou a série de conferências, desta vez na 

parte noroeste dos Estados Unidos. 
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No outono de 1907, durante um período de muito sucesso em Minnesota, Max Heindel encontrou-se com uma amiga que 

há muitos meses o aconselhava a ir a Berlim conhecer um extraordinário conferencista e professor. Como ela não tinha 

conseguido, por correspondência, induzi-lo a deixar seu trabalho na América, veio pessoalmente a Minnesota com o firme 

propósito de convencê-lo a ir e finalmente persuadiu-o a fazer essa viagem. 

 

Chegando à Alemanha, ele assistiu a muitas conferências deste professor e teve com ele várias entrevistas. Mas, em pouco 

tempo, compreendeu que este homem tinha pouco para lhe dar e este pouco já era do seu conhecimento. Desapontado, 

preparou-se para voltar à América. Estava em seu quarto, em grande depressão, pensando no enorme trabalho que teve de 

deixar a América para fazer esta viagem quando um Ser, que mais tarde soube que era um Irmão Maior da Ordem 

Rosacruz e que depois tornou-se seu Mestre, apareceu  e ofereceu-se para dar-lhe todos os ensinamentos que ele desejasse 

desde que ele os guardasse em segredo. 

 

 Max Heindel tinha, durante anos, procurado e ansiado por conhecimentos para poder entender e confortar os seres 

humanos; tendo sofrido por isto e sabedor das lutas e das dúvidas de seu próprio coração, ele não aceitou a proposta do 

Irmão Maior, recusando-se a saber qualquer coisa que não pudesse transmitir a seus irmãos famintos de um conhecimento 

mais profundo. O Mestre deixou-o. 

 

Podemos imaginar o sentimento que naturalmente se apossou deste homem a quem durante muito tempo foi negado 

alimento e, repentinamente, aparece alguém mostrando-lhe um pedaço de pão e, antes mesmo de prová-lo, esse pão lhe é 

tirado!  

 

Ele permaneceu na Alemanha por mais algum tempo e, cerca de um mês depois, o Mestre apareceu-lhe novamente em seu 

quarto, dizendo que ele, Max Heindel, havia passado na prova. O Mestre explicou que, se ele tivesse aceitado a oferta de 

ocultar os ensinamentos ao mundo, Ele, o Irmão Maior, não teria voltado. Disse ainda que o candidato que tinham 

escolhido anteriormente e que havia ficado sob sua instrução durante alguns anos, falhou ao passar pela prova em 1905; 

também ele, Max Heindel, estava sob a observação dos Irmãos Maiores há muitos anos como o candidato mais capaz, no 

caso de o primeiro falhar. Acrescentou ainda que os ensinamentos deveriam sair a público antes do fim da primeira década 

do século, isto é, até o fim de dezembro de 1909. 

 

No seu último encontro com o Mestre, recebeu instruções de como chegar ao Templo da Rosacruz, que ficava perto da 

fronteira entre a Boêmia e a Alemanha. Neste Templo, Max Heindel permaneceu pouco mais de um mês em direta 

comunicação com e sob instruções pessoais dos Irmãos Maiores que lhe transmitiram a maior parte dos ensinamentos 

contidos no “Conceito Rosacruz do Cosmos”. 

 

Heindel, Augusta Foss -  “O Nascimento da Fraternidade Rosacruz – A História de seu Começo”                 (continua) 

 

 

O  CAMINHO  DA  INICIAÇÃO  ROSACRUZ 

 
Este caminho consta de sete passos: 

 

1. ESTUDANTE  -  Nesta fase, são estudadas as 12 lições do Curso Preliminar de Filosofia Rosacruz com base 

no livro “Conceito Rosacruz do Cosmos” de Max Heindel. 

 

2. ESTUDANTE REGULAR  -  Durante este período cuja duração é de  dois anos no mínimo , o estudante 

recebe, trimestralmente, uma carta e uma lição de filosofia enviada pela “The Rosicrucian Fellowship”, 

Oceanside, Califórnia, USA. 

 

3. PROBACIONISTA  -  Quando, passado algum tempo, o estudante dos Ensinamentos Rosacruzes se 

compenetrou de sua verdade, ele pode assumir a obrigação que o admite ao grau de Probacionista. Ele passa 

então a receber instruções especiais mediante cartas e lições trimestrais e, capacitando-se, pode receber 

instruções durante o sono. Os Ensinamentos conferem ao aspirante a capacidade de confiar em si mesmo 

diante de todas as circunstâncias que se apresentarem no caminho. Este período tem duração mínima de cinco 

anos durante os quais o Probacionista se compromete a servir aos seus semelhantes. 
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4. DISCÍPULO  -  O Irmão Maior efetua uma prova antes de admitir o Probacionista no Discipulado. Os 

Discípulos são preparados sistemática e regularmente para a Iniciação sob a direção dos Irmãos Maiores da 

Ordem Rosacruz que lhes dão instruções individuais definidas e que, portanto, são absolutamente secretas. 

 

5. IRMÃO LEIGO  -  Os Irmãos Leigos vivem em diferentes partes do mundo ocidental, recebem uma ou mais 

Iniciações das Escolas de Mistérios Menores. São capazes de abandonar seu corpo físico conscientemente, 

assistir aos Serviços e participar nos trabalhos espirituais do Templo dos Irmãos Maiores da Ordem Rosacruz. 

 

6. ADEPTO – Os adeptos são graduados de uma das Escolas de Mistérios Menores e também já passaram pela 

primeira das quatro Grandes Iniciações. Um Adepto pode construir um novo corpo físico para si sem ter a 

necessidade de nascer como uma criança. 

 

7. IRMÃO MAIOR  -  Os Irmãos Maiores são graduados das Escolas de Mistérios Menores e também das 

Escolas de Mistérios Maiores (Cinco Escolas, cada uma com quatro Iniciações). 

 
 

ATIVIDADES NA SEDE DA FRATERNIDADE ROSACRUZ 
Horário:  17 horas 

Palestra  (domingo)  15 de junho  -  13 de julho  -  17 de agosto 

                       Estudo do Conceito Rosacruz do Cosmos (sábado)  28 de junho – 26 de julho - 30 de agosto  

 

 

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 , mentalizando o 

Emblema Rosacruz e meditando fervorosamente sobre Amor Divino e Cura. 

    

  Junho  05  12  19  26    Julho  03  09  16  24  30    Agosto  05  13 20  26     Setembro  02  09  16  22  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 

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. 

 

 

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 12 às 19 horas  e na Livraria 

Horus,  Rua Senador Dantas, 75 – Loja E - Centro, tel. 2533-3638. Os estudantes podem 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 

 

 

NOVO ENDEREÇO ELETRÔNICO     -    rosacruzmhrio@gmail.com 
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