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INTERPRETAÇÃO DA CAPA DO “CONCEITO ROSACRUZ DO COSMOS” 
 

Prestamos nossa singela homenagem ao Centenário do CONCEITO ROSACRUZ DO COSMOS publicando, na primeira 

página deste nosso boletim, a reprodução da capa desse livro texto, que foi dirigido a uma humanidade sedenta de 

conhecimento. Max Heindel encarnou o sentimento de toda essa humanidade desesperada por Ensinamentos que lhe 

trouxessem esperança e acalmassem as mentes não satisfeitas com o credo convencional.  Toda a sede de conhecimento pode 

ser resumida nas três perguntas habituais feitas por todo aquele que não aceita as explicações dogmát icas das Igrejas 

tradicionais: “O que somos?”, “De onde viemos?” e “Para onde vamos?”. 

 

Ao lermos o CONCEITO ROSACRUZ DO COSMOS, vemos que o livro está dividido em três partes, cada uma delas 

subdivididas em capítulos. As três partes são: 

 1ª Parte: CONSTITUIÇÃO ATUAL DO HOMEM E O MÉTODO DE SEU DESENVOLVIMENTO 

 2ª Parte: COSMOGÊNESE E ANTROPOGÊNESE 

 3ª Parte: FUTURO DESENVOLVIMENTO E INICIAÇÃO DO HOMEM. 

 

Pode-se observar que as Partes em que se divide o CONCEITO ROSACRUZ DO COSMOS são respostas para as perguntas 

acima citadas, na ordem em que foram formuladas.  

 

Sabemos a importância que Max Heindel deu sempre à simbologia e podemos também constatar que a própria capa do 

CONCEITO está plena de simbologia. A seguir transcrevemos a interpretação da capa conforme folheto editado pela “The 

Rosicrucian Fellowship.” 

 

Nas duas partes inferiores da capa, vemos a flor-de-lis  -  o emblema da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Como só o Pai 

e o Filho estão ativos na época aqui representada, vemos que apenas duas das pétalas estão coloridas de vermelho, indicando 

energia. Os seres criados vão ascendendo numa corrente; elevam-se com os dois corpos – o denso e o vital – até que, a certa 

altura, lhes é dado o corpo de desejos demonstrado no vermelho que surge na corrente ascendente. 

 

Embora estes dois fluxos se pareçam exteriormente, são, no entanto, muito diferentes. A corrente da esquerda representa OS 

FILHOS DE CAIM, que são cheios de energia positiva e são os artesãos do mundo, os que cinzelam o seu caminho através da 

vida, regozijando-se com os obstáculos que encontram por saberem que assim fortificam o seu caráter. Funcionam com o 

intelecto, como se pode ver pela chama da lamparina de onde partem nove raios, simbolizando o caminho positivo escolhido 

pelo aspirante. 

 

A corrente da direita, OS FILHOS DE SETH, são os que desenvolvem o lado terno do coração e a chama divina irradia 

apenas oito raios, e os que a seguem anseiam por um líder, por alguém que os conduza e a quem possam venerar; são os 

devotos, os que obedecem aos ensinamentos ministrados. 

 

Cada corrente flui, lado a lado, até que, a certa altura, os seres sábios e cheios de amor que guiam a nossa evolução decidem 

que é necessário unir as duas para que o progresso possa ser acelerado. Projetam, então, que a união se realize através de um 

Templo construído pelos artesãos e onde os devotos possam ir e será num Mar Místico que ambos se fundirão. Observa -se 

este maravilhoso impulso no cálice do vinho vermelho da vida que cada corrente eleva ao alto. 

 

Existe, presentemente, uma condição grave que ameaça uma total separação dos que são vítimas do  materialismo excessivo, 

mas a evolução continua. O devoto e o cientista, o místico e o ocultista avançam cada um no seu caminho, independentes, e 

poderemos chegar a tal fase materialista que venha a destroçar o plano da evolução. Este perigo causa sérias preocupações 

aos guias espirituais da humanidade que, se tal suceder, permitirá uma grande destruição de seres humanos  -  calamidade que 

poderá eliminar a humanidade deste planeta (veja-se a quebra em cada corrente no alto). A calamidade, contudo, tem o efeito 

desejado e novamente se verifica uma grande força. Cada lado vira-se para o outro, permitindo que  venham a  se unir 

totalmente. 

 

Na parte inferior da capa, entre as duas correntes, vemos também um outro símbolo: uma pequena cruz negra, símbolo do 

corpo físico, e, logo a seguir, na parte superior desta cruz, está um coração. Assim, o coração e a cabeça, o sentimento e o 

intelecto estão unidos. O resultado manifesta-se na radiação que parte desta união e que é o corpo-alma. 

 

Na parte central, entre as duas correntes, vemos o Emblema Rosacruz, segundo Max Heindel. 
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CONVITE 

 

A Fraternidade Rosacruz continuará a realizar, neste ano, em sua sede, palestras sobre “Os Mundos Visível e Invisíveis, seus 

Habitantes e seu Relacionamento com a Humanidade”, comemorando o centenário do “Conceito Rosacruz do Cosmos”. As 

palestras que faltam serão realizadas nos dias 03 de outubro e 31 de outubro às 17 horas. 

 

Os textos relativos às palestras serão distribuídos aos participantes no mês seguinte à sua realização. Esses textos serão também 

publicados em nosso site www.fraternidaderosacruz.org. 

 

Convidamos todos os Estudantes, Probacionistas e Amigos para a Reunião do dia 15 de novembro (domingo), às 17 horas, dia que 

será dedicado a uma discussão do tema e do papel que desempenha, em nosso desenvolvimento espiritual, o “Conceito Rosacruz do 

Cosmos”. Para participar do evento, o interessado deverá nos comunicar esse seu desejo pelo telefone (21) 9548-7397 ou pelo e-mail 

rosacruzmhrio@gmail.com, dando seu nome e endereço. 

 

 

 

COMUNICAMOS A PASSAGEM AOS PLANOS CÓSMICOS SUPERIORES, EM 25 DE SETEMBRO DE 2009,  DO  IRMÃO 

DR. JOSÉ MARIA PREARD, MÉDICO HOMEOPATA E PSIQUIATRA E  DESTACADO MEMBRO DE NOSSA 

FRATERNIDADE.  

 

 A PALESTRA DO CICLO " OS MUNDOS VISÍVEL E INVISÍVEIS, SEUS HABITANTES E SEU RELACIONAMENTO 

COM A HUMANIDADE", QUE SERIA REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2009 FOI TRANSFERIDA PARA O DIA 03 

DE OUTUBRO DE 2009 E SERÁ PROFERIDA EM SUA MEMÓRIA. 

 "Ao discípulo da antiga sabedoria é ensinado a perceber que o homem não é 

essencialmente uma personalidade, mas um espírito." ( Manly P. Hall)  
 

 

 

RELATO DA PREPARAÇÃO E DO TRABALHO DE MAX HEINDEL 

 NO CAMPO OCULTO 

 

(continuação) 

 

“Portanto, uma pequena ajuda dos Irmãos naquela noite capacitou-me a contatar a quarta subdivisão, onde se encontram os 

arquétipos, para receber ali os ensinamentos e a compreensão do que se idealizava como o mais elevado ideal e a transcendental 

missão da Fraternidade Rosacruz.” 

 

Vi nossa Sede Central e longa fila de pessoas vindas de todas as partes do mundo para receberem estes Ensinamentos; vi essas mesmas 

pessoas saírem desse lugar para levarem consigo o bálsamo aos sofredores e aflitos, tanto para os de perto como para os de longe. 

Enquanto, neste mundo físico, é necessário investigar com a finalidade de encontrar alguma coisa, lá, é a voz de cada arquétipo que 

toca nossa consciência espiritual e que leva consigo o conhecimento do que o próprio arquétipo representa. Assim, tive, naquela noite, 

uma compreensão que está muito longe do que as palavras podem expressar, já que o mundo em que vivemos está baseado no 

princípio do tempo, enquanto que, nas altas regiões dos arquétipos, tudo é um eterno AGORA.”  

 

Podemos notar que Max Heindel foi capaz, com a ajuda do Mestre, de funcionar na quarta subdivisão da Região do Pensamento 

Concreto onde  se encontram os arquétipos da forma física. Isso só pode ser realizado depois de o candidato passar pela quarta 

Iniciação, ou quarto grau, o que corresponde à primeira metade do Período Terrestre. Portanto, somente depois de passar pelo terceiro 

extrato da Terra, pode um homem funcionar na quarta divisão da Região do Pensamento Concreto. 

 

Na época desta Iniciação nos mistérios mais profundos, os Irmãos informaram a Max Heindel que um Templo deveria ser construído 

em Mount Ecclesia, onde uma Panacéia devia ser preparada. Nosso Templo foi construído e inaugurado no dia 25 de dezembro de 

1920, antes de terminar a segunda década do século, sendo construído com o exclusivo propósito de concentrar e proporcionar meios 

mais poderosos para a cura das doenças. As reuniões de Cura são celebradas neste lugar sagrado em horário determinado, todos os 

dias, pelos Probacionistas que consagraram suas vidas a este trabalho e são assistidos e ajudados pelos Irmãos Maiores que utilizam a 

Sede Central como um ponto de foco e de concentração. Acrescente-se a isto o trabalho amoroso dos Auxiliares Invisíveis, que são 

também Probacionistas, localizados em todas as partes do mundo. A força de Cura gerada na Ecclesia tem fortalecido a eficiência do 

http://www.fraternidaderosacruz.org/
mailto:rosacruzmhrio@gmail.com


_________________________________________________________________________________________ 

FRATERNIDADE ROSACRUZ MAX HEINDEL     -     Centro Autorizado do Rio de Janeiro 

Rua Enes de Souza, 19     Rio de Janeiro     RJ     Brasil     20 521-210     Celular  9548-7397 

e-mail: rosacruzmhrio@gmail.com             http://www.fraternidaderosacruz.org 

trabalho dos Auxiliares Invisíveis de tal forma que as curas efetuadas são frequentemente quase milagrosas e este trabalho de cura 

estende-se por todo o globo.  

 

Extraído do livro “O Nascimento da Fraternidade Rosacruz  - A História de seu Começo”  de Augusta Foss Heindel 

 

ATIVIDADES NA SEDE DA FRATERNIDADE ROSACRUZ 

Horário:  17 horas 

 

Reuniões de Estudo (sábado)  - 26 de setembro – 31 de outubro 

Palestras (domingo)  13 de setembro -  18 de outubro - 15 de novembro 

Assembléia Geral -  28 de novembro 

Natal  -  20 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 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. 

   Setembro  06  13  19  26  -  Outubro  04  10  17  24  31   -  Novembro  07  13  19  27  -  Dezembro  04  10  17  25  31   

 

 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 

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

no dia  28 de novembro de 2008 às 17 horas em nossa Sede.  

 

 

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. 

 

CD  “SONGS OF LIGHT” 

 

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

 a todos os estudantes dos diversos cursos da Filosofia Rosacruz 

 

 

AQUISIÇÃO DE LIVROS DE MAX HEINDEL 

 

 Francisco Laissue Livros - Praça Olavo Bilac, 28 – Sala 201 – Centro – tel. 2509-7298 – de 3ª. a 6ª. de 12 às 19 horas; Livraria 

Horus, Rua Senador Dantas, 75 – Loja E – Centro – tel 2533-3638,  Livraria Argumento Leblon, Rua Dias Ferreira, 417 – tel. 

2239-5294, Livraria Argumento Barra, Av das Américas, 7777 s/  326 a 330 – tel. 2438-7644, Avalon Livraria Espiritualista,  

Rua Olavo Gomes Pinto, 160 – Loja 28 e Sobreloja – Centro Comercial Antonio Dutra – São Lourenço – MG. 

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 

 

COMUNICADO 

 

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 – BRADESCO – Agência 3002 – Pio X – Conta corrente 93080-6 

mailto:rosacruz@fraternidaderosacruz.com.br

