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O  RENASCIMENTO  -  A  CHAVE  MESTRA 

 

Você já parou para pensar porque algumas pessoas são pobres e outras ricas, algumas 

deformadas e outras perfeitas, algumas sem sorte e outras afortunadas, algumas 

enfermas e outras saudáveis? Já tentou achar uma razão para a desigualdade que se 

manifesta em todos os lugares no mundo? Já se perguntou porque alguns membros da 

família humana habitam corpos negros, outros morenos e outros brancos? E então você 

já parou para pensar porque nós estamos aqui e qual é o significado da vida? 

Suponhamos que você proponha algumas destas perguntas a seus amigos, tabule suas 

respostas e as compare. Seria uma experiência interessante. Alguns diriam que os 

pobres são incapazes e que os ricos são econômicos. Outros diriam que os pobres são 

pessoas naturalmente sem sorte e os ricos, afortunados. 

Poderiam lhe dizer também que não é correto questionar as condições encontradas no 

mundo de Deus, que o Criador, em Sua sabedoria, ordenou-as, e assim elas 

naturalmente devem estar certas. Além disso, outra explicação poderia ser dada, a de 

que Deus é responsável por tudo o que é bom e que um ser repreensível comumente 

conhecido como Diabo é a causa de todo mal. Muitos o olhariam com olhos cansados e 

lhe diriam que não sabem nada, que os problemas da vida são muito profundos e 

demasiadamente complicados para que eles o resolvam, que a ortodoxia cristã não 

satisfaz sua razão, que as conclusões dos ateus os horrorizam e, consequentemente, eles 

estão bastante confusos e não sabem que caminho seguir. Se Deus é justo, por que Ele 

favorece algumas de Suas criações e não outras? Se Ele não é justo, então certamente 

não é Deus. Por outro lado, se Deus não existe, então como o mundo e tudo o que existe 

nele veio à existência? 

Existe uma resposta para esses vários problemas que se apresentam às mentes das 

pessoas hoje em dia, uma resposta que seja lógica e que aguente a prova da razão? 

Certamente existe tal resposta. 

A teoria materialista como é postulada pelos ateus nunca poderá ser satisfatória para a 

humanidade. Quando a mente humana esgotou a ciência, o laboratório e as retortas 

químicas na ânsia de buscar aquele algo intangível que anima a forma humana e falhou 

em descobri-lo, em desespero declara que essa coisa ilusória que se busca com tanto 

zelo nada mais é do que o resultado de certas correlações da matéria designada como 

mente e que perece quando o corpo se desintegra. O porquê de alguns indivíduos 

possuírem uma melhor qualidade destas “certas correlações” (mente) do que outros,  

esta teoria não consegue explicar. 

A teoria postulada pelos ortodoxos teólogos é um pouco melhor. Ela assegura que todas 

as coisas vivas foram criadas por Deus e que têm uma só vida terrestre e que só o 

homem foi dotado com um Espírito que é imortal, que, sem tomar em conta a condição 

em que nasceu, é responsável pelas dívidas contraídas durante a vida e que sua 

felicidade ou infelicidade depois da morte, por toda a eternidade, está determinada por 
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suas ações durante o curto período de vida que transcorre entre o nascimento e a morte. 

Os animais, as plantas, enfim tudo o que existe, supõe-se que tenha sido criado por Sua 

expressa conveniência e uso.  

Não é de estranhar que o homem, que realmente pense, rejeite esta teoria também e 

finalmente decida se entregar a todas as coisas prazerosas que o ajudam a esquecer de 

que terá que se encontrar frente a frente com a morte que é um mergulho na escuridão? 

Felizmente há outra teoria, uma teoria que está fundamentada na verdade. É conhecida 

pelo nome de Renascimento. A doutrina do Renascimento postula um processo lento 

de desenvolvimento conseguido com uma firme persistência através de repetidas 

encarnações em corpos de maior eficiência. Por meio deste processo, todos os seres 

criados, depois de um tempo, desenvolvem suas potencialidades latentes em poderes 

como os dos deuses. 

O Deus de nosso sistema solar criou ondas de vida, e os seres pertencentes a cada onda  

de vida particular não se cruzam com os das outras. As ondas de vida com que estamos 

mais familiarizados são: mineral, vegetal, animal e humana. Cada onda de vida está 

composta por um grande número de espíritos virginais dotados com todos os poderes de 

seu divino Criador, e os seres de cada onda de vida, ao final, alcançarão a divindade. 

Cada onda de vida se desenvolve de maneira particular de acordo com sua natureza. Os 

seres que pertencem à onda de vida angélica nunca serão arcanjos. Alcançarão a 

divindade trabalhando numa linha diferente de desenvolvimento. Nossa humanidade 

nunca será como os anjos; nosso desenvolvimento será inteiramente diferente. Os 

animais nunca serão seres humanos como nós, embora tenham que passar através de um 

estado semelhante ao nosso. 

Nós nunca fomos animais e, no entanto, passamos por um estágio semelhante a eles. Da 

mesma maneira, as plantas passarão através de um estágio animal em um período 

posterior, e os minerais alcançarão o estágio das plantas. Em nenhum caso, no entanto, 

serão do mesmo tipo de nossos animais e plantas de hoje. Cada onda de vida tem seu 

método separado e diferente de desenvolvimento, mas, no final, os Espíritos Virginais 

que compõem esta onda de vida conseguirão a perfeição, já que isto é o objetivo final da 

evolução. 

Agora, vejamos como a teoria do Renascimento responde aos problemas da vida: 

Por que alguns são ricos e outros pobres? Cada vida é um dia na grande escola de Deus. 

Alguns estão aprendendo um tipo de lição e outros estão aprendendo outros tipos. 

Aqueles que são pobres em uma vida estão aprendendo lições referentes ao valor real de 

certas comodidades, lições que ensinam a melhor maneira de conseguir maior 

quantidade de benefício em troca de menor quantidade de bens. Estão aprendendo como 

planejar e apreciar cada coisa que possuem. 

Aqueles que têm riquezas estão aprendendo qual é o valor real delas. Eles estão 

aprendendo qual o seu real poder de aquisição: se isto pode exaltar ou degradar, se é 
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uma bênção ou uma maldição. Estão aprendendo que podem às vezes comprar a honra 

de um homem e a virtude de uma mulher, que podem resultar em sua própria queda, 

mas nunca podem comprar as coisas que são na realidade de valor para o Espírito. 

Finalmente, todas as pessoas envolvidas com o valor do dinheiro devem aprender a 

lição de que são somente administradoras de suas posses e que devem saber usar 

sabiamente o bem que lhes foi confiado. 

Por que alguns têm deformações no corpo físico? Geralmente falando, nenhum Espírito 

pode habitar um corpo melhor do que aprendeu a construir durante suas vidas 

anteriores, porém, o seguinte é a exceção à regra: com relação às anormalidades físicas 

e deformidades, a regra parece ser que a indulgência nas paixões durante uma vida se 

reflete no estado mental numa existência posterior, e o abuso dos poderes mentais 

durante uma vida leva a deficiências em existências posteriores. Por outro lado, uma 

forma bela denota que seu dono fez um bom trabalho na construção do corpo durante as 

vidas anteriores, algumas vezes em detrimento dos processos mentais.  

Gente desafortunada é aquela que voluntariamente negligenciou suas oportunidades em 

vidas anteriores. Agora, vê-se privada de todas as coisas que obteve facilmente no 

passado, e isso é para ensiná-la a apreciar as oportunidades quando estas se 

apresentarem de novo. O homem e a mulher afortunada em uma vida mereceram o que 

parece vir a ele ou a ela tão facilmente nesta vida. É, na realidade, um prêmio ao mérito. 

O indivíduo cujo corpo físico é doente quebrou as leis da Natureza tanto nesta vida 

como em qualquer outra passada e está sofrendo o castigo. O homem saudável ou a 

mulher saudável prestou muita atenção na formação perfeita de seus órgãos no passado. 

Por que nascemos numa determinada raça? Todos nós temos algumas lições a aprender 

e os Egos habitando corpos de várias cores o fazem para adquirirem experiência de 

crescimento anímico, que só pode ser conseguido sob condições especiais supridas por 

essas diferentes raças. Por isso, devemos fazer o máximo para aproveitar as condições 

de nosso nascimento e olhar para cada situação como um privilégio de acordo com 

nosso avanço espiritual.  

O renascimento responde inteligentemente a todas as desigualdades na vida. As 

condições, nas quais encontramos muitos, são o resultado composto de nossos esforços 

passados ou falta destes. Cada  homem ou mulher é uma soma exata de todas as suas 

atividades passadas e não a vítima de um Deus caprichoso ou de um planejador de 

maldades. Não temos que culpar ninguém de nada, senão que a nós mesmos, se fizemos 

coisas erradas. Se não estamos satisfeitos com a vida que encontramos agora, é tempo 

de começar a preparar um meio ambiente melhor para as futuras vidas, e, se realmente 

estamos bem despertos e desejosos de conseguir, será possível melhorar nosso meio 

ambiente na presente encarnação. 

A pessoa inteligente não está mais satisfeita com trivialidades quando busca a verdade 

com relação à vida. Portanto, pedimos a cada leitor que está buscando uma solução para 
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os muitos problemas que a vida nos apresenta, aplicar esta chave mestra, o 

Renascimento, e provar por si mesmo a eficácia de sua verdade. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.fraternidaderosacruz.org/bibliotecaonline.htm
http://www.fraternidaderosacruz.org/cursos.htm
mailto:rosacruzmhrio@hotmail.com
mailto:rosacruzmhrio@hotmail.com
http://www.fraternidaderosacruz.org/
http://www.rosicrucian.com/
http://www.rosicrucianfellowship.org/
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