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Meditação pela Paz Mundial 

 

Temos em nós o poder de apressar o dia da paz ao falar, pensar e 
viver em PAZ, pois a ação conjunta de milhares de pessoas 
transmite impressões ao Espírito de Raça quando a ele enviadas, 
especialmente quando a Lua está em Cancer, Scorpio ou Pisces, 
que são os três grandes signos psíquicos mais apropriados para 
trabalhos ocultos dessa natureza. Usemos os dois dias e meio que 
a Lua transita por cada um desses signos para propósito de 
meditar sobre a paz - Paz na Terra e boa vontade entre os 
homens. Mas, ao fazê-lo, estejamos certos de não tomar partido, a 
favor ou contra, por quaisquer das nações conflitantes. 
Lembremos a todo instante que cada um dos seus membros é 
nosso irmão. Cada um merece o nosso amor tanto quanto o outro. 
Tenhamos em mente que o que queremos ver é a Fraternidade 
Universal sobre a Terra, ou seja, a paz na Terra e boa vontade 
entre os homens, a despeito de terem os combatentes nascido de 
um lado ou de outro das linhas traçadas nos mapas, ou como eles 
se expressam neste, naquele ou em qualquer outro idioma. 
Oremos para que a paz possa reinar sobre a Terra. Uma paz 
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duradoura e uma boa vontade entre todos os homens, não 
importando quaisquer diferenças de raça, cor ou religião. Na 
medida em que tenhamos êxito em formular com os nossos 
corações e não apenas com os nossos lábios essa prece impessoal 
a favor da paz, estaremos antecipando a chegada do Reinado de 
Cristo para recordar que é a Ele que estamos todos destinados 
na época oportuna - o reino dos céus, onde Cristo é "Rei dos reis 
e Senhor dos senhores 
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JAKnaap, The Virgen with the Divine God Sun 
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SERVIÇO 

HINO ROSACRUZ DE ABERTURA  

 

Seguindo a órbita, a girar, 

Lei firme o astro vem mostrar. 

Do eterno Deus ele é expressão, 

Quais ciclos de alternação. 

O astro dança em linha oval, 

No espaço e tempo em espiral. 

E as harmonias ao girar, 

De esferas vão a ressoar. 

Por não saber a Lei geramos 

Dor a morte e desarmonia. 

Sofrendo agora procuramos, 

Ter de novo paz e harmonia. 

A Lei buscamos aprender. 

E a verdade conhecer. 

E o que encontrarmos da verdade 

Dar ao bem da humanidade. 

Cumpramos todos, o dever 

Do nobre e reto proceder, 

Sem ódio e por amor agir 

E nunca ao nosso dever fugir. 

Sabendo por amor obrar, 

E o repetindo sem cessar, 

O medo e o pecado assim 

Iremos, dominar enfim. 

Co’a tocha da razão por guia, 

Nós buscamos restaurar, 

A juventude e harmonia, 

Que só a verdade pode dar. 

Falhando embora, vamos ver; 

A persistência há de vencer. 

E num crescendo gradual, 

O bem sublimará o mal. 
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"Que as rosas floresçam sobre a vossa cruz!" 

Existe uma única força no universo: a força de Deus, que Ele 

lançou ao espaço na forma de Verbo, que não é uma simples 

palavra ou som, mas um Fiat Criador. 

Esse Fiat Criador transformou os milhões e milhões de átomos 

em estado caótico, em figuras e formas que vão desde a estrela do 

mar à estrela dos céus, desde o micróbio ao homem; 

de fato, todas as coisas e seres que constituem e povoam o 

universo. 

Os fonemas ou tons deste verbo criador vão sendo emitidos, 

sucessivamente, ao longo das eras, originando novas espécies e 

fazendo evoluir as anteriores. 

E tudo isso, seguindo fielmente o pensamento e o plano 

concebido pela Mente Divina, antes que essa efusão dinâmica de 

energia criadora fosse dirigida aos abismos espaciais. 

 

Deus é a única fonte de poder e Nele, real, verdadeira e 

literalmente, vivemos, nos movemos e temos nosso ser.  

 

Não foi, pois, um mero sentimento poético que fez o salmista 

exclamar: 

"Aonde me esconderei de Teu Espírito? 

Aonde fugirei de Tua presença? 

Se ascendo ao alto dos céus, ali estás Tu. 
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Se preparo meu leito na tumba, ali Te encontras. 

Se, nas asas da aurora, vou habitar no mais distante mar, 

Também ali conduzirás tua mão e tua destra me sustentará." 

 

Todos conhecemos o poder do pensamento dirigido a um 

propósito determinado. Unamos, pois, nossos pensamentos aos 

de todos os amantes da paz, enquanto formulamos a seguinte 

oração: 

Oh Pai Celestial. 

De acordo com a Tua Vontade, que o princípio Amor-

Sabedoria do poder divino erradique a discórdia e estabeleça a 

harmonia e a paz universais nos corações e nos assuntos 

humanos" 
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Oração Rosacruz 

Não Te pedimos mais luz, oh Deus. 

Senão olhos para ver a Luz que já existe; 

 

Não Te pedimos canções mais doces, 

Senão ouvidos para ouvir as presentes melodias; 

Não Te pedimos mais força, 

Senão o modo de usar o poder que já possuímos; 

Não mais Amor, senão habilidade  

Para transformar a cólera em ternura; 

Não mais alegria, senão como sentir  

Mais próxima essa inefável presença, 

Para dar aos outros tudo o que já temos 

De entusiasmo e de coragem. 

Não Te pedimos mais dons, amado Deus, 

Mas apenas senso para perceber 

E melhor usar os dons preciosos 

Que já recebemos de Ti. 

 

Faze que dominemos todos os temores, 

Que conheçamos todas as santas alegrias, 

 

Para que sejamos os amigos que desejamos ser, 

Para transmitir a Verdade que conhecemos; 

 

Para que amemos a pureza, 

Para que busquemos o Bem, 

 

E, com todo o nosso poder, possamos elevar 

Todas as Almas, chispas do mesmo fogo divino, 

 

A fim de que vivam em Harmonia e na Luz de uma Perfeita Liberdade. 
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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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