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INTERPRETAÇÃO DOS HINOS DA FRATERNIDADE ROSACRUZ

HINO ROSACRUZ DE ABERTURA
Letra: Max Heindel
Cada estrela que em sua órbita caminha
Revela a lei firme e eterna.
As estrelas são expressões de Deus,
Imutáveis como as marés.
Os mundos caminham girando em círculos
Através do tempo e do espaço.
A harmonia das esferas giratórias
Ressoa no Cosmo através dos tempos.
A ignorância humana das leis cósmicas
Causou a discórdia e então veio a morte e o sofrimento.
Agora as dificuldades, a dor e a tristeza devem reinar
Até que a harmonia prevaleça outra vez.
Nós nos reunimos para estudar as Leis da Natureza.
Nós procuramos conhecer a verdade eterna.
E com a verdade que pudermos encontrar,
Esperamos ajudar a libertar a humanidade.
Procuremos nos certificar de que fazemos o que eleva,
Enobrece, que é certo e verdadeiro.
Com amor para todos e ódio para ninguém,
Não evitemos nenhum dever que deva ser cumprido,
Pois sabendo como agir corretamente
E assim procedendo da manhã até a noite,
Dia após dia, ano após ano,
Venceremos o egoísmo, o pecado e o medo.
Com a luz da razão procuramos a verdade
Para restaurar a harmonia, a vida e a juventude,
Pois a luz da razão, quando é assim usada
Na procura da sabedoria, é o guia mais seguro.
Se persistirmos, embora muitas vezes falhemos,
Com o tempo, nossos esforços prevalecerão
Para acabar com a discórdia e dissipar
Todo o mal com a onda rítmica da harmonia.

INTERPRETAÇÃO DO HINO DE ABERTURA
O Serviço de Domingo à noite na “The Rosicrucian Fellowship” sempre começa com o “Hino Rosacruz de
Abertura” cantado pelas pessoas presentes. A música deste hino está escrita em Ré Maior. Esta tonalidade
ressoa o poder da onda de vida de Libra, os Senhores da Individualidade; consequentemente, ela ajuda o
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indivíduo na aquisição de equilíbrio, justiça, cortesia e esperança. Esta onda de vida é regida pelo poder
vibratório do planeta Vênus que incorpora amor, harmonia e unidade, e carrega uma força coesa e
aglutinadora. O tom de Ré Maior, regido pelo amor de Vênus, pode ser comparado a um diapasão. Quando
seu som é emitido, todos os outros diapasões dentro do raio de suas ondas vibratórias (aquelas da
audiência) cantarão em uníssono.
Note-se que a nota vibratória de Vênus que rege a onda de vida de Libra é amor. O amor está relacionado
com o segundo aspecto de Deus e o homem. O homem, portanto, responde a este poder de amor quando
está afinado na nota-chave de Libra, provavelmente muito tênue a princípio, mas, gradualmente, esta força
sonora continuada despertará o poder do amor no homem e, a seu tempo, desenvolverá sua expressão total
que inclui harmonia e unidade.
Este tão desejado resultado é responsável pela razão de toda noite de domingo, sem exceção, o Hino
Rosacruz de Abertura ser cantado.
As palavras deste hino foram escritas por Max Heindel e contêm muita informação iluminada. Vamos
examinar seus versos e encontrar o que eles encerram:
“Cada estrela que em sua órbita caminha”. Aqui é dito que cada estrela (o corpo de um poderoso ser) tem
um caminho separado e distinto nos céus.
“Revela a lei firme e eterna”. Aqui aprendemos que o caminho de cada estrela está dirigido e governado pela
lei cósmica, invariável e firme em si mesma.
“As estrelas são expressões de Deus”. Agora aprendemos que cada estrela expressa não só um poder
particular de Deus por Quem ela foi criada, como houve um propósito definido para a sua criação.
“Imutáveis como as marés”. O caminho destas estrelas no céu não muda, nem o poder especial que ela
possui; mas, pouco a pouco, invariavelmente, ele expressa o poder de Deus em Si mesmo, assim atingindo
os resultados espirituais pelos quais foi criada.
“Os mundos caminham girando em círculos . Embora aparentemente imóveis no céu, as estrelas estão
continuamente mudando de posição, e seu caminho toma a forma de um círculo em torno de um ponto
central que é o centro da consciência de Deus, o Criador.
“Através do tempo e do espaço, avançam a cada ano”. Estes caminhos das estrelas, embora circulares, são
também em espiral, pois avançam continuamente através do espaço.
“A harmonia das esferas giratórias”. Sua verdadeira forma é esférica e cada uma delas gira em torno de seu
eixo. Cada estrela emite um som harmônico que está perfeitamente de acordo com os sons produzidos por
todas as outras estrelas.
“Ressoa no Cosmo através dos anos”. A música das esferas persiste enquanto a manifestação perdura e
permeia todo o sistema solar. Além disso, se a harmonia falhasse por um simples momento, todo o sistema
se desintegraria.
“A ignorância humana das Leis Cósmicas”. O homem não conhece todas as leis do Cosmo, mas ele tem-se
recusado persistentemente a obedecer aquelas que ele chegou a conhecer. Vejam os Dez Mandamentos por
exemplo. A lei cósmica lhe foi ensinada à medida que ele se tornou capaz de compreendê-la.
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“Causou discórdia e então veio a morte e o sofrimento”. A recusa do homem em obedecer os Dez
Mandamentos é a principal fonte de toda a discórdia e tristeza, e a causa da morte como conhecemos hoje.
“Agora as dificuldades, a dor e a tristeza devem reinar até que a harmonia prevaleça outra vez”. A harmonia
não pode prevalecer até que o homem tenha incorporado os Dez Mandamentos em seu ser e os viva em sua
vida diária. Ele também tem que aprender a Lei de Causa e Efeito conjuntamente com a Lei do
Renascimento.
“Nós nos reunimos para estudar as Leis da Natureza”. Só quando começamos a estudar realmente as Leis da
Natureza, quando aprendemos e compreendemos estas leis e porque é necessário que vivamos de acordo
com elas é que começamos a fazer progresso espiritual real.
“Procuramos conhecer a verdade eterna”. Isto significa conhecer todas as coisas que estão exatamente de
acordo com os fatos atuais, as imutáveis e sempre operantes Leis da Natureza, todas animadas pela vontade
da Divindade e incessantemente trabalhando para alcançar a perfeição em tudo o que foi criado em forma
embrionária.
“E com a verdade que pudermos encontrar, esperamos servir e libertar a humanidade”. Quando tivermos
adquirido uma compreensão de Deus, Suas leis, os vários processos da criação, o que somos, porque
estamos aqui, o processo do desenvolvimento espiritual, a eterna Vida do espírito, a unidade de todos os
seres criados, então, e só então, estaremos bem preparados para servir à humanidade. Então nos
tornaremos professores prontos e desejosos de levar a mensagem para todos os que estiverem aptos para
recebê-la, a fim de se libertarem das falsas ilusões.
“Vamo-nos esforçar para fazer o que eleva, enobrece, é certo e verdadeiro”. Este conhecimento não pode
ser adquirido sem esforço. Temos que nos esforçar diligentemente para consegui-lo e, uma vez conseguido,
é necessário que o vivamos, se desejamos ser realmente verdadeiros na divulgação da Luz.
“Pois sabendo como agir corretamente e assim procedendo da manhã até a noite, dia após dia, ano após
ano, venceremos o egoísmo, o pecado e o medo”. Não só é necessário que saibamos como agir
corretamente, como devemos praticar a ação correta - não de vez em quando, quando temos vontade, mas
todo dia e ano após ano. Quando dermos prova de ser diligentes no serviço, amorosamente entregues, a
justa recompensa será certamente nossa, pois, conquistando-nos a nós mesmos e vencendo o pecado e o
medo, finalmente ganharemos a liberdade de nosso corpo físico e nos tornaremos verdadeiramente livres o Iniciado que é livre para viajar à vontade para onde quiser, livre do peso de um corpo físico. No entanto,
mesmo Iniciados, não estaremos livres de servir amorosamente no Mundo Físico; estamos mais bem
preparados para servir porque:
“Com a luz da razão, procuramos a verdade para restaurar a harmonia, a vida e a juventude”. Equipado com
a luz da verdadeira razão (atributo da força de vontade), o Iniciado começa a usar seus poderes para
restaurar a harmonia, a vida e a juventude no mundo, ensinando que o conhecimento de Deus e das leis
cósmicas que governam nosso sistema solar ajuda cada indivíduo a viver em harmonia com seu semelhante,
prolonga sua vida e restaura sua alegre e jovem perspectiva em suas futuras conquistas.
“Pois a luz da razão (vontade), quando é assim usada na procura da sabedoria (amor), é o guia mais seguro”.
O caminho amoroso e desinteressado em serviço aos outros é o mais curto, o mais seguro e o mais
agradável para alcançar a Deus.
“Se persistirmos, embora muitas vezes falhemos, com o tempo, nossos esforços prevalecerão para acabar
com a discórdia e dissipar todo o mal com a onda rítmica da harmonia”. Abençoada afirmação! Se
persistirmos, embora possamos falhar em nossos testes (aprendendo nossas lições), a seu tempo nossos
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esforços prevalecerão, e toda a discórdia e maldade em nós mesmos e no mundo todo será vencida pela
aplicação ordenada do poder do amor (onda rítmica de harmonia).
*

*

*

*

As palavras desta canção escritas por Max Heindel, quando analisadas, revelam as verdades espirituais
profundas que devem ser encontradas no Hino de Abertura. Elas contêm toda a fórmula da Iniciação.

HINO DE ENCERRAMENTO
Deus esteja contigo até nos encontrarmos novamente;
Que permaneças em Seu amor todos os dias,
Que Sua luz de sabedoria possa guiar-te;
Deus esteja contigo até nos encontrarmos novamente.
Deus esteja contigo nas horas de alegria,
Abençoando-te com as mais belas dádivas da vida,
Sem que nenhuma tristeza te oprima,
Possa então o SERVIÇO dar-te mais alegria ainda.
Deus esteja contigo nas horas de tristeza;
Quando as tentações surgirem ao teu redor,
Com pensamentos de ajuda nós te envolveremos
Até que a escuridão se transforme em luz novamente.
Deus esteja contigo até nos encontrarmos novamente
Junto à Cruz de Rosas ornada.
Possam nossas vidas ser puras, imaculadas,
Até que saudemos a Cruz de Rosas outra vez.

REFRÃO:
Até nos encontrarmos
Até nos encontrarmos
Até nos encontrarmos para saudar a Cruz de Rosas.
Até nos encontrarmos
Até nos encontrarmos.
Até nos encontrarmos novamente.

Nosso Hino de Encerramento está escrito na tonalidade de Ré Bemol Maior que põe em vibração o
poder da Onda de Vida de Áries, que é a mais avançada das doze ondas de vida, na qual a nossa
está incluída, e esta tonalidade eleva a audiência até o Trono de DEUS. Não é de admirar que Max
Heindel, que conhecia bem estas verdades, pedisse que os amigos deixassem a Capela sem
conversar, para não quebrar a vibração.
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MAIS PERTO DE TI, MEU DEUS

Mais perto de Ti, meu DEUS, mais perto de Ti!
Embora seja uma cruz que me ergue,
Meu canto ainda será
Mais perto de Ti, meu DEUS.
Como o viajante depois que o sol se pôs,
A escuridão me cobrindo, meu descanso, uma pedra
Em meus sonhos estarei
Mais perto de Ti, meu DEUS.

Ou se alegre eu voar traspassando os céus
Deixando para trás o Sol, a Lua e as estrelas,
Voando para cima, meu canto ainda será
Mais perto de Ti, meu DEUS.

Esta música, quando tocada no tom de Fá Maior, vibra a nota-chave de Sagitário, os Senhores da Mente que
despertaram o germe da mente na humanidade. Qualquer música tocada nesta tonalidade ajudará a
desenvolver a mente do homem. Quando é tocada no tom de Sol Maior , que é a nota de Capricórnio, a
angélica onda de vida da qual Cristo é o maior Iniciado, a vibração emitida tem um efeito direto sobre o
futuro desenvolvimento do corpo de desejos, já que os Arcanjos são especialistas na construção da natureza
de desejo, e estão agora trabalhando com o homem desde o plano invisível, influenciando-o
subconscientemente na construção de seu corpo de desejos e em como melhor usá-lo.
Duas vezes por dia, os membros da Sede Mundial têm a oportunidade de unir seus esforços para
aproveitarem o ímpeto dado ao desenvolvimento da mente quando “Perto de Ti, meu Deus” é cantado na
Capela e a tonalidade usada é a de Fá Maior.
A Doxologia cantada na Capela no final do serviço matinal é feita em Sol Maior, tonalidade dos
Capricornianos que são os Arcanjos. O serviço matinal se encerra com louvor a Deus, o Criador de nosso
sistema solar, de todas as criaturas viventes e das hostes dos céus, não esquecendo de lembrar que o Pai, o
mais alto Iniciado de Sagitário, os Senhores da Mente, o filho, Cristo, o mais alto Iniciado da onda de vida de
Capricórnio, os Arcanjos, e o Espírito Santo, Jeová, o mais alto Iniciado da onda de vida angélica, os quais
estão trabalhando fervorosamente para ajudarem o homem em seu desenvolvimento evolutivo.
___________________________
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A Fraternidade Rosacruz e Sua Missão

Templo Rosacruz em Mount Ecclesia, Oceanside, California.

A Fraternidade Rosacruz Max Heindel não é uma seita ou organização religiosa, mas sim
uma grande Escola de Pensamento. Sua finalidade precípua é divulgar a admirável
filosofia dos Rosacruzes, tal como ela foi transmitida ao mundo por Max Heindel,
escolhido para esse fim pelos Irmãos Maiores da Ordem Espiritual.
Seus ensinamentos projetam luz sobre o lado científico e o aspecto espiritual dos
problemas relacionados à origem e evolução do homem e do Universo. Tais
ensinamentos, contudo, não constituem um fim em si mesmo, mas um meio para o ser
humano tornar-se melhor em todos os sentidos, desenvolvendo assim o sentimento de
altruísmo e do dever, para o estabelecimento da Fraternidade Universal.
O fim a que se destina a Filosofia Rosacruz é despertar a humanidade para o
conhecimento das Leis Divinas, que conduzem toda a evolução do homem, e, ainda:
(I) explicar as fontes ocultas da vida. O homem, conhecendo as forças que trabalham
dentro de si mesmo, pode fazer melhor uso de suas qualidades;
(II) ensinar o objetivo da evolução, o que habilita o homem para trabalhar em harmonia
com o Plano Divino e desenvolver suas próprias possibilidades, ainda desconhecidas para
grande parte da humanidade;
(III) mostrar as razões pelas quais o Serviço amoroso e desinteressado ao próximo é o
caminho mais curto e mais seguro para a expansão da consciência espiritual.
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O Movimento Rosacruz, publica e mundialmente iniciado pelo engenheiro Max Heindel, é
fundamentalmente uma Escola de reforma interna para a humanidade, uma Escola de
desenvolvimento e expansão de consciência, tratando de nossa origem espiritual e da
finalidade de nossa evolução. Foram publicados livros e organizados Cursos por
Correspondência para os aspirantes que desejam estudar as verdades espirituais, mas
como auxílio e não como fim em si mesmo, pois o estudo, em si só, não basta. A teoria
precisa da experiência, obtida mediante a prática, para ser desenvolvida em sabedoria e
poder. E, precisamente, a Fraternidade Rosacruz destina-se a prestar a orientação
necessária aos aspirantes, para se chegar à aplicação da Lei Espiritual na solução dos
problemas individuais e coletivos.

"O que uma geração considera como o máximo de saber, é frequentemente considerado como absurdo em
gerações seguintes; e o que, num século, é considerado como superstição ou ilusão, pode formar a base da ciência
nos séculos vindouros." (Paracelso)
“Ao discípulo da antiga sabedoria é ensinado a perceber que o homem não é essencialmente uma personalidade,
mas um espírito” (Manly P. Hall)

Rua Enes de Souza, 19 Tijuca, Rio de Janeiro, RJ Brasil 20521-210
Telefone celular: (21) 9548-7397 - E-mail: rosacruzmhrio@gmail.com

www.fraternidaderosacruz.org

Matriz: Rosicrucian Fellowship
2222 Mission Avenue, Oceanside, CA 92054-2399, USA
760) 757-6600 (voice), (760) 721-3806 (fax)
www.rosicrucian.com www.rosicrucianfellowship.org
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